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บทท่ี 1 
บทนํา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

หลักการและเหตุผล 
 

การจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ+งต่อการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั+นคงและพร้อมที+จะแข่งขันกับนานาประเทศ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า          
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี+ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสิ+งแวดล้อมของประเทศ หากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย กาํลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ การพัฒนานวัตกรรมและนําเทคโนโลย ี 
มาใช้ไม่มปีระสทิธภิาพเทา่ที+ควร ขาดการนําภูมิปัญญาท้องถิ+นมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการเพิ+มขดีความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ ดังนั�น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ฉบับที+ 11 พ.ศ. 2555-2559 จึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื+อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบั ติที+ ชั ด เ จนยิ+ ง ขึ� น ใ น ทุกภาคส่ ว น  ทุกระดั บ  ยึดแน วคิ ดการ พัฒน าแบบบู รณาการ เ ป็น 
องค์รวมที+มคีนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา มีการเชื+อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั�งมิติตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ+งแวดล้อม และการเมือง เพื+อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี+ยนแปลงที+เกิดขึ� น 
ทั�งในระดับปัจเจกครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสงัคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดแนวนโยบายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และที+แก้ไขเพิ+มเติม (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที+ 3 ) 
พ.ศ. 2553 ซึ+งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั�งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื+อให้ผู้ เรียน         
มีโอกาสเรียนรู้ ตลอดชีวิต ตามความถนัด ความสนใจและได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐ            
อย่างมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจัดการ    
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื+อป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้  จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่าง
ต่อเนื+องให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั�งให้มกีารปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที+ดีงาม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

 

นอกจากนี�  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ยังเน้นให้ความสําคัญกับการจัด        
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ     
แผนการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น โดยได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ 
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การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี   สํานักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ+งมีภาระหน้าที+ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื+อพัฒนา
กาํลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีรวมทั�งเพื+อยกระดับการศึกษาวิชาชีพ    
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้กําหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝีมือ          
และเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะที+ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการผลิตสินค้าและบริการที+มีการแข่งขันทั�งด้านคุณภาพ ปริมาณ             
และระยะเวลาในการผลิต โดยพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแรงขับจากผู้ ใช้ ภายใต้ความร่วมมือกัน
ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ ซึ+งเป็นหน่วยที+ใช้ผลผลิตของอาชีวศึกษา เพื+อผลิตกําลังคน    
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน นําความรู้ ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนา    
ผู้ รับการศึกษาและฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติ มีสมรรถนะที+สามารถนําไป       
ประกอบอาชีพในลักษณะ ผู้ปฏบิัติหรือประกอบอาชีพโดยอสิระได้ 

 

เนื+องจากหลักสูตรเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที+ 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ต้องการให้มีการกระจาย
อํานาจสู่สถานศึกษาเพื+อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษาจึงได้ดาํเนินการพัฒนาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู พุทธศักราช 2557 และเปิดโอกาส
ให้สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้เองโดยยึดมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับที+กําหนด และมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะมาพัฒนาหลักสูตร          
และจัดการศึกษา เพื+อให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที+พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั+วไป รวมทั�ง
สมรรถนะวิชาชีพตรงกับสมรรถนะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีเมื+อจบการศึกษา มีศักยภาพ        
ในการแข่งขนัในภาคการผลิตและหรือบริการ พร้อมที+จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนได้อย่างมคีุณภาพ 
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มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 

 กระทรวงศึกษาธกิาร ได้มปีระกาศลงวันที+ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื+อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เพื+อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ให้สามารถผลิตผู้สาํเร็จการศึกษาที+มีคุณภาพและเพื+อประโยชน์  
ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สาํเร็จการศึกษาด้วยโดยกาํหนดคุณภาพของผู้ สาํเร็จการศึกษาทุกระดับ
คุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 

1. ดา้นคุณลกัษณะที�พงึประสงค ์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสยั และทกัษะทางปัญญา  

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั �ว ไป  ไ ด้แ ก่  ความรู้ และทักษะการสื+อสาร                 
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเ รียนรู้ และการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้ อื+น                
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน 

3. ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏบิัติจริง รวมทั�งประยุกต์สู่อาชีพ   
 

 นอกจากนี� กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติดังกล่าวยังกําหนดให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื+อพัฒนา
หลักสตูรที+อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื+อง อย่างน้อยทุก 5 ปี  
 

 จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีว ศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการไ ด้มีประกาศ 
ลงวันที+ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื+อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง              
พ.ศ. 2556 เพื+อใช้เป็นกรอบสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง ให้สามารถผลิตผู้สาํเร็จการศึกษาที+มีคุณภาพ 
และเพื+อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สาํเรจ็การศึกษาโดยมสีาระสาํคัญประกอบด้วย 
 

1. ผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง ต้องมีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที+พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั+วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
สามารถประยุกต์ใ ช้ความรู้  และทักษะในวิชาการที+สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผน แก้ปัญหา              
และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการริเริ+มสิ+งใหม่                     
มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื+น และหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที+ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื+น    
มีส่วนร่วมที+เกี+ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั�งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกจินิสยัที+เหมาะสมในการทาํงาน 
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2. การจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูงมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที+
มุ่งเน้นให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ปรัชญาการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั�นๆ กล่าวคือ         
เน้นผลิตผู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานที+ใ ช้เทคนิค ควบคุม          
การทาํงาน มคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที+เหมาะสมในการทาํงาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาตนเอง      
ให้มคีวามก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

3. การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูงในระบบและระบบทวิภาคี      
ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกาํหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น
2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาํหรับภาคเรียนฤดูร้อน   
ให้กาํหนดระยะเวลา และจาํนวนหน่วยกติให้มสีดัส่วนเทยีบเคียงกนัได้กบัภาคเรียนปกติ  

การจัดภาคเรียนระบบอื+น ใ ห้แสดงรายละเอียดเกี+ยวกับระบบการศึกษานั� น  รวมทั�ง             
การเทยีบเคียงหน่วยกติกบัระบบทวิภาคไว้ในหลักสตูรให้ชัดเจน 

 

4. จําน วน ห น่ ว ยกิตรวมของหลั กสูต รประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั� นสู ง อ ยู่ ร ะห ว่ า ง                     
78-90 หน่วยกติ โดยการคิดหน่วยกติต่อภาคเรียนของแต่ละรายวิชา ให้พิจารณาดังนี�  

4.1 รายวิชาทฤษฎีที+ใ ช้ เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั+ ว โมง เท่ากับ                 
1 หน่วยกติ 

4.2 รายวิชาปฏบิัติที+ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏบิัติในห้องปฏบิัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั+วโมง  
เทา่กบั 1 หน่วยกติ  

4.3 รายวิชาปฏบิัติที+ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั+วโมง  
เทา่กบั 1 หน่วยกติ 

4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั+วโมง เทา่กบั 1 หน่วยกติ 
4.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั+วโมง เทา่กบั 1 หน่วยกติ 
4.6 การทาํโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั+วโมง เทา่กบั 1 หน่วยกติ 
 

5. โครงสร้างหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู ประกอบด้วย 
5.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื+อพัฒนาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการปรับตัวและ

ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้  แสวงหาและพัฒนาความรู้ ใหม่ 
มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื+อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกับผู้อื+น มีคุณธรรม จริยธรรมมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ     
ต่อตนเองและสงัคมรวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

ทั�งนี�  การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถทาํได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการ ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที+เหมาะสมเพื+อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

5.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที+พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ 
มคีวามสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมนิผล แก้ปัญหา ควบคุมและสอนงาน บูรณาการ
ความรู้และทกัษะในการปฏบิัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ 

 5.2.1 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื�นฐาน 

 5.2.2 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
 5.2.3 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 
 5.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
 5.2.5 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  

ทั�งนี�  ในการกาํหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ+ง ต้องศึกษากลุ่มทกัษะวิชาชีพพื� นฐาน
และกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั�นๆ รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ นอกจากนี�  กาํหนดให้มีการฝึก
ประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ และโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ  

5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที+เกี+ยวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  
เพื+อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื+อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ
รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

5.4 กจิกรรมเสริมหลักสตูร เป็นส่วนที+ส่งเสริมการพัฒนาทกัษะชีวิต และหรือทกัษะวิชาชีพ
ผู้ เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 ชั+วโมงทุกภาคเรียน โดยไม่นับหน่วยกติ 

การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี สามารถทาํได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์           
เข้าสู่หน่วยกติ ตามหลักสตูร ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติที+คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 

6. การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง กําหนดให้สถานศึกษา
ดาํเนินการตามเงื+อนไขดังนี�  

6.1 จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที+ ครุภัณฑ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิตและพัฒนาผู้ เรียน   

6.2 จัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
ประมาณ 40 ต่อ 60 ขึ�นอยู่กบัลักษณะ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

6.3 พัฒนารายวิชาเพิ+มเติมได้ โดยปฏบิัติตามเงื+อนไขของหลักสตูร 
6.4 จัดการเรียนการสอนได้ทั�งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี โดยกําหนดวิธีการ

จัดการเรียนรู้ เพื+อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้ เรียน และระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชา 

6.5 สถานศึกษาที+มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ สามารถจัดได้ 
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ และการศึกษาระบบทวิภาคี โดยจะต้องร่วมกัน
กาํหนดรายวิชา จัดทาํแผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมนิผล  
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6.6 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนจัดทาํโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที+สอดคล้องกับ 
สาขาวิชาที+เรียน นาํสู่การปฏบิัติในอาชีพตามที+กาํหนดไว้ในหลักสตูร 

6.7 สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื+อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสาํนึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทาํนุบาํรงุขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม และส่งเสริมการทาํงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน 

6.8 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนได้รับการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ  

 

7. คุณสมบัติผู้ เรียน เป็นผู้ส ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทยีบเทา่ 

 

8. คุณสมบัติผู้ สอน เป็นผู้ มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถที+ตรงหรือเหมาะสมกับ                  
วิชาที+สอน 

 

9. การวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมนิผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู 

 

10. การสาํเร็จการศึกษา ต้องได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที+กําหนดไว้     
ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี+ยสะสมไม่ตํ+ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

11. การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน 
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเดน็ คือ 

11.1 คุณภาพของผู้สาํเรจ็การศึกษา 
11.2 การบริหารหลักสตูร 
11.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
11.4 ความต้องการกาํลังคนของตลาดแรงงาน 

 

12. การกาํหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสตูรและการอนุมตัิ ให้ดาํเนินการ ดังนี�  
12.1 การปรับปรุง แก้ไข เปลี+ยนแปลง เพิ+มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง เป็นหน้าที+ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบ   
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ทาํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

12.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั� นสูง ให้เป็นหน้าที+ของสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

12.3 การอนุมตัิหลักสตูรให้เป็นหน้าที+ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
12.4 การประกาศใช้หลักสตูรให้ทาํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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12.5 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ+มเติม สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา 

สามารถดาํเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ  
 

13. ให้สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี
การประเมนิเพื+อพัฒนาหลักสตูรที+อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื+อง อย่างน้อยทุก 5 ปี  
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แผนภาพที� 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั�นสูงและการจัดการเรียนรู้เพื+อมุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency Based)



คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศกัราช 2557 | 9 

 

เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ปวส. 2546 ปวส. 2557 

1. หลกัการ 1. หลกัการ 
- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผู้ชํานาญการเฉพาะ

สาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ+งแวดล้อม 

 

 

 

- มุ่ง เน้นให้ผู้เ รียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ       
มีความรู้เตม็ภมูิ ปฏบัิติได้จริงและเข้าใจชีวิต 

- เ ปิด โอกาสใ ห้ ผู้ประกอบการ วิ ชา ชีพ มี ส่ วน ร่วม          
ในกา ร เ รี ยนกา รสอน วิ ชา ชีพ  ส ามารถ ถ่ า ย โอน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการได้ 

 

- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผู้ชํานาญการเฉพาะ
สาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ+งแวดล้อม โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที+ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

- ระบบการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอน  
ผลการเรียนรู้ 

- มุ่ง เน้นให้ ผู้เ รียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ       
มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต รวมทั�ง           
มีความยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

 
2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
- เพื+ อให้มีความรู้และทักษะพื� นฐานในการดํารงชี วิต        

มีคว าม คิด ริ เ ริ+ มส ร้ า งส ร ร ค์  ประ ยุกต์ ใ ช้ คว าม รู้            
ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที+ดี
เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที+ดีงาม ทั�งในการทํางาน 
และการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
อ ง ค์ ก ร  ท้ อ ง ถิ+ น แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  ป ฏิ บั ติ ต น
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

- เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที+ดีงาม ต่อต้าน 
   ความรุนแรงและสารเสพติด ดาํรงไว้ซึ+งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาํนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้าง
สิ+งแวดล้อมที+ดี 

 

3. เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร 3. เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร 
 ประกอบด้วยเนื�อหาสาระสาํคัญดังนี�  

- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- โครงการ 
- ฝึกงาน 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ปรับและเพิ+มเนื�อหาสาระในส่วนที+เกี+ยวข้อง ดังนี�  
- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
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- การสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
- การแก้ไขและเปลี+ยนแปลงหลักสูตร 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การจัดแผนการเรียน 

- การสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและ   

การอนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

4. จุดประสงคส์าขาวิชา 4. จุดประสงคส์าขาวิชา 
 ประกอบด้วยสิ+งที+ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั�งด้านความรู้ 
ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัย         
ในสาขาวิชานั�นๆ 

 ประกอบด้วยสิ+งที+ต้องการพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชานั�น
ทั� ง  3 ด้าน โดยด้านเจตคติเ น้นเ พิ+ มความคิดริ เ ริ+ ม
สร้างสรรค์ ซื+อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม เป็นผู้
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ+ งแวดล้อม ต่อต้านความ
รุนแรงและสารเสพติด 
 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 กาํหนดไว้เฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย
ความรู้และทักษะที+ ผู้ส ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั�นๆ   
ต้องมี เพื+อเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้สาํเร็จการศึกษา
และสถานศึกษาที+สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพ 
 

 เพื+ อให้สอดรับกับคุณภาพของ ผู้สํา เร็จการ ศึกษา      
ตามก รอบม าตรฐ าน คุณ วุ ฒิอา ชี ว ศึ ก ษ าแ ห่ ง ช า ติ           
ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ    
ที+พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั+วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 

6. โครงสรา้งหลกัสูตร 6. โครงสรา้งหลกัสูตร 
 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี�  
 1) หมวดวิชาสามัญ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
     2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
  - วิชาชีพพื�นฐาน                    
  - วิชาชีพสาขาวิชา                   
  - วิชาชีพสาขางาน                   
  - โครงการ                             
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 4) ฝึกงาน   

 5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และไม่เกิน 90 
หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี�  
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื�นฐาน                 
 -  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
 -  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
 -  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
 -  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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ปวส. 2546 ปวส. 2557 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
 ประกอบด้วย 

- รหัสวิชา ชื+อวิชา จาํนวนหน่วยกิต (จาํนวนชั+วโมง
เรียนต่อสัปดาห์ (นก.-ชม.))  

- รายวิชาที+ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- มาตรฐานรายวิชา 
- คาํอธิบายรายวิชา 

 ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ชื+อวิชา จาํนวนชั+วโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ+ง

สัปดาห์-จาํนวนชั+วโมงเรียนปฏบัิติต่อหนึ+งสัปดาห์-
จาํนวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- คาํอธิบายรายวิชา 

 
8. การเพิ�มรายวิชา 8. การเพิ�มรายวิชา 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพิ+มเติมได้ในหมวด
วิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามความ
ต้องการของสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หรือ
ท้องถิ+น แต่รายวิชาที+สถานศึกษาพัฒนาขึ�นจะต้องส่งมาขอ
รหัสจากส่วนกลาง และสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสถานศึกษา 

 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา   
ทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือก
เสรีเพิ+มเติมได้ตามความต้องการของสถานศึกษา  สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื+อเพิ+มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้รหัสวิชา
ตามที+กาํหนดไว้ 

 
9. อตัราส่วนของเวลาการเรียนรู ้ 9. อตัราส่วนของเวลาการเรียนรู ้
 เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับปฏบัิติควบคู่กัน การ จัดการ เ รียน รู้ เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบั ติ 

ประมาณ 40 ต่อ 60 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  
 

10. การสําเร็จการศึกษา 10. การสําเร็จการศึกษา 
ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  

และได้คะแนนเฉลี+ ยสะสมไม่ตํ+ากว่า  2.00  จากระดับ 
4.00  เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

     ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร 
     ได้คะแนนเฉลี+ยสะสมไม่ตํ+ากว่า 2.00  จากระดับ 4.00 
     ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

     เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน  
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นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
 

สถานศึกษา  วิทยาลัยและส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาที+เรียกชื+ออย่างอื+นของ
รัฐและเอกชนที+จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั�นสงู พุทธศักราช 2557 

หัวหน้าสถานศึกษา ผู้อาํนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าสถานศึกษาที+เรียกชื+ออย่างอื+นของรัฐ
และเอกชนที+จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั�นสงู พุทธศักราช 2557 

หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที+มีสถานศึกษาที+จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั�นสงู พุทธศักราช 2557 อยู่ในสงักดั หรือในความควบคุมดูแล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 2557 
หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่ ใช้อกัษรย่อว่า “ปวส.” 

ผู้ เข้าเรียน ผู้ มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการที+ยงัไม่ได้ขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

นักศึกษา ผู้ที+ได้ขึ�นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู 

ภาคเรียน ช่วงเวลาที+สถานศึกษาเปิดทาํการสอน โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สปัดาห์ 

ภาคเรียนฤดูร้อน ช่วงเวลาที+สถานศึกษาเปิดทาํการสอนในช่วงปิดภาคเรียนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธกิาร และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 

ผู้ปกครอง บิดา มารดา และบุคคลอื+นที+ทาํหน้าที+ปกครองดูแลและให้ความอุปการะ            
แก่นักศึกษา และให้คํารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะ
ปกครอง ดูแลความประพฤติของนักศึกษาในระหว่างที+เรียนอยู่ใน
สถานศึกษา และฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ
ฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  

การศึกษาในระบบ การจัดการศึกษาวิชาชีพที+เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยมีการ
กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการ
ประเมนิผลที+เป็นเงื+อนไขของการสาํเรจ็การศึกษาที+แน่นอน 
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การศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาวิชาชีพที+มีความยืดหยุ่นในการกาํหนดจุดหมาย รูปแบบ 
วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที+เป็นเงื+อนไขของการ
สาํเรจ็การศึกษา โดยเนื�อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

การศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการศึกษาวิชาชีพที+เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื+องการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ+งใน
สถานศึกษา และเรียนภาคปฏบิัติในสถานประกอบการ  

สถานประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศที+ร่วมมอืกบัสถานศึกษาเพื+อจัดการอาชีวศึกษา 

ผู้ควบคุมการฝึก ผู้ที+สถานประกอบการมอบหมายให้ทาํหน้าที+ประสานงานกับสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของ
นักศึกษา              ในสถานประกอบการ 

ครฝึูก ผู้ทาํหน้าที+สอน ฝึก อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ 
ที+คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 

ครนูิเทศก ์ ครูที+สถานศึกษามอบหมายให้ทาํหน้าที+นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนําแก่
นักศึกษาที+ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

ครทูี+ปรึกษา ครทูี+สถานศึกษามอบหมายให้ทาํหน้าที+ให้คาํแนะนํา ให้คําปรึกษา ติดตาม
ผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ข้อกาํหนดคุณลักษณะของบุคคล สาํหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกาํกับดูแล 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้สาํเร็จการศึกษา ซึ+งครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที+พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั+วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

มาตรฐานวิชาชีพ ข้อกําหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื+อใช้เป็นเกณฑ์ในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผู้สาํเรจ็การศึกษา 

การประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้  ความสามารถ ตลอดจนลักษณะนิสัย 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื+องมือที+เหมาะสม  
ซึ+งกําหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั�งจัดดําเนินการประเมิน 
ภายใต้เงื+อนไขที+เป็นมาตรฐาน 

คณะกรรมการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ คณะกรรมการผู้ทาํหน้าที+รับผิดชอบในการอํานวยการ ติดตามและกาํกับ
ดูแลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 
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คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการที+มีหน้าที+ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื+อพัฒนา
แนวทางการดาํเนินงานของวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย ์
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ+น 
ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัยแห่งนั�น ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื+นในพื� นที+ และผู้ ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี� อาจมีผู้ แทนสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร หรืออุตสาหกรรม ผู้แทน
หอการค้าจังหวัด และผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื� นที+เป็นกรรมการ
เพิ+มขึ�นได้ 
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บทท่ี 2 
สาระสําคัญของหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

หลักการของหลกัสูตร 
 

1. เป็นหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู เพื+อพัฒนากาํลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 
มคีุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ ทั�งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ+นและระดับชาติ 

2. เป็นหลักสูตรที+เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบัติจริง 
สามารถเลือกวิธกีารเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้ เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเทยีบโอนผลการ
เรียน สะสมผลการเรียน เทยีบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถาน
ประกอบอาชีพอสิระ 

3. เป็นหลักสูตรที+มุ่งเน้นให้ผู้ ส ําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้        
เตม็ภมู ิปฏบิัติได้จริง มคีวามเป็นผู้นาํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะได้ดี 

4.  เป็นหลักสูตรที+สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที+เกี+ยวข้องทั�งภาครัฐและเอกชน 

5. เป็นหลักสตูรที+เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ+นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ตามความต้องการและสอดคล้องกบัสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื+อเพิ+มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 

จุดหมายของหลักสูตร 
 

1. เพื+อให้มีความรู้ และทกัษะพื� นฐานในการดํารงชีวิต สามารถค้นคว้าเพิ+มเติมหรือศึกษาต่อ     
ในระดับที+สงูขึ�น 

2. เพื+อให้มทีกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื+อให้สามารถบูรณาการความรู้  ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

สอดคล้องกบัการเปลี+ยนแปลงทางเทคโนโลย ี



 

16 | คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 2557 

 

4. เพื+อให้มีเจตนคติที+ดีต่ออาชีพ มีความมั+นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร 
สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะได้ดี และมคีวามภาคภมูใิจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 

5. เพื+ อให้มีปัญญา ใฝ่รู้  ใฝ่ เ รียน มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการจัดการ             
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้ จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใ ช้ความรู้              
ในการสร้างงานให้สอดคล้องกบัวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื+อง 

6. เพื+อให้มีบุคลิกภาพที+ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื+อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง      
ทั�งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบัการปฏบิัติในอาชีพนั�นๆ  

7. เ พื+ อให้ เ ป็นผู้ มีพฤติกรรมทางสังคมที+ดี ง าม ต่อต้ านความรุนแรงและสารเสพติด                
ทั�งในการทาํงาน การอยู่ร่วมกนั มคีวามรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ+นและประเทศชาติ อุทศิตน
เพื+อสังคม มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ+น ตระหนักในปัญหา     
และความสาํคัญของสิ+งแวดล้อม 

8. เพื+อให้ตระหนักและมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลังสาํคัญ
ในการผลิตและให้บริการ 

9. เพื+อให้เหน็คุณค่าและดาํรงไว้ซึ+งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมอืงดีตามระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
 

1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี�  ผู้ เ รียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียน          
ที+กาํหนด และนาํผลการเรียนแต่ละวิธมีาประเมนิผลร่วมกนัได้ สามารถเทยีบโอนผลการเรียน และขอเทยีบ
ความรู้และประสบการณ์ได้ 

1.2 การจัดการเ รียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเ รียนการสอนได้
หลากหลายรปูแบบเพื+อให้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้  และทกัษะในวิชาการที+สัมพันธ์กับวิชาชีพ ใน
การวางแผน การแก้ปัญหา และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิชาการ ริเริ+มสิ+งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อื+น และหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที+
ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื+น มีส่วนร่วมที+เกี+ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั�งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกจินิสยัที+เหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 

การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผู้ เข้าเรียนที+สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทยีบเท่าในประเภทวิชา และสาขาวิชาตามที+หลักสูตรกําหนดใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา     
ส่วนผู้ เข้าเรียนที+สาํเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า และผู้ เข้าเรียนที+สาํเร็จการศึกษา
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่าต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาที+กาํหนด ใช้ระยะเวลา
เรียนประมาณ 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ดาํเนินการ ดังนี�  

2.1 ในปีการศึกษาหนึ+งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต ตามที+กาํหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที+เหน็สมควร 

2.2 การเรียนในระบบชั�นเรียนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทาํการสอน        
ไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ 5 วัน วันละไม่เกนิ 7 ชั+วโมง โดยกาํหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60  นาท ี
 

3. หน่วยกิต 

กําหนดให้มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่าง 83 – 90 หน่วยกิต โดยการคิด    
หน่วยกติถอืเกณฑ์ ดังนี�  

1) รายวิชาทฤษฎีที+ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั+วโมงเทา่กบั 1 หน่วยกติ 
2) รายวิชาปฏิบัติที+ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า     

36 ชั+วโมงเทา่กบั 1 หน่วยกติ 
3) รายวิชาปฏิบัติที+ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า       

54 ชั+วโมงเทา่กบั 1 หน่วยกติ 

4) รายวิชาที+ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั+วโมงเทา่กบั 1 หน่วยกติ 

5) การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
320 ชั+วโมง เทา่กบั 4 หน่วยกติ 

6) การทาํโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั+วโมง เทา่กบั 1 หน่วยกติ 

 การกําหนดจํานวนหน่วยกิต และจํานวนชั+วโมงเรียนต่อสัปดาห์ของแต่ละรายวิชา ให้พิจารณา        
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พ.ศ. 2556 โดยกาํหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกีาร ดังนี�  

ความหมายของ ท-ป-น 

ท หมายถงึ จาํนวนชั+วโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ+งสปัดาห์ 
ป หมายถงึ จาํนวนชั+วโมงเรียนปฏบิัติต่อหนึ+งสปัดาห์ 
น หมายถงึ จาํนวนหน่วยกติที+กาํหนดไว้ของแต่ละรายวิชา 
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ตวัอย่างรายวิชาทฤษฎีที�ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย 
 3000-1101  ภาษาไทยเพื+อสื+อสารในงานอาชีพ  3-0-3 

กาํหนด ท-ป-น เทา่กบั 3-0-3 แปลความหมายได้ว่า 
3 หมายถงึ  เรียนทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อหนึ+งสปัดาห์ เทา่กบั 3 หน่วยกติ 

   (18 สปัดาห์ x 3 ชั+วโมง = 54 ชั+วโมงต่อภาคเรียน)  
  0 หมายถงึ  ไม่มชีั+วโมงเรียนปฏบิัติ เทา่กบั 0 หน่วยกติ 

  3 หมายถงึ  ผลรวมหน่วยกติ เทา่กบั 3 หน่วยกติ 

ตวัอย่างรายวิชาปฏิบติัที�ใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ 
3001-2001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื+อการจัดการอาชีพ  2-2-3 

กาํหนด ท-ป-น เทา่กบั 2-2-3 แปลความหมายได้ว่า 
  2 หมายถงึ เรียนทฤษฎี 2 ชั+วโมงต่อหนึ+งสปัดาห์ เทา่กบั 2 หน่วยกติ 

  (18 สปัดาห์ x 2 ชั+วโมง = 36 ชั+วโมงต่อภาคเรียน)  
  2 หมายถงึ   เรียนปฏบิัติในห้องปฏบิัติการ 2 ชั+วโมงต่อหนึ+งสปัดาห์ เทา่กบั 1 หน่วยกติ 

    (18 สปัดาห์  x 2 ชั+วโมง = 36 ชั+วโมงต่อภาคเรียน)  
  3 หมายถงึ  ผลรวมหน่วยกติ เทา่กบั 3 หน่วยกติ 

ตวัอย่างรายวิชาปฏิบติัที�ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 
3101-2001  งานส่งถ่ายกาํลัง   2-3-3 

กาํหนด ท-ป-น เทา่กบั 2-3-3 แปลความหมายได้ว่า 
  2 หมายถงึ เรียนทฤษฎี 2 ชั+วโมงต่อหนึ+งสปัดาห์ เทา่กบั 2 หน่วยกติ 

  (18 สปัดาห์ x 2 ชั+วโมง = 36 ชั+วโมงต่อภาคเรียน)   
  3 หมายถงึ เรียนปฏบิัติในโรงฝึกงาน 3 ชั+วโมงต่อหนึ+งสปัดาห์ เทา่กบั 1 หน่วยกติ 

  (18 สปัดาห์  x 3 ชั+วโมง = 54 ชั+วโมงต่อภาคเรียน)  
  3 หมายถงึ  ผลรวมหน่วยกติ เทา่กบั 3 หน่วยกติ 

 

4. โครงสรา้ง 

โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น             
3 หมวดวิชาและกจิกรรมเสริมหลักสตูร ดังนี�  

4.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื+อพัฒนาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการปรับตัว
และดาํเนินชีวิตในสงัคม เหน็คุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้  แสวงหาและพัฒนาความรู้ ใหม่  
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มคีวามสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกัษะในการสื+อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกับผู้ อื+น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม รวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ  

การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถทาํได้ในลักษณะเป็นรายวิชา หรือลักษณะ    
บูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาต่างๆ ในสดัส่วนที+เหมาะสม เพื+อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะ
ชีวิต ดังรายการต่อไปนี�  

 4.1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการสื+อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
  1) กลุ่มวิชาภาษาไทย   
  2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.2  กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2) กลุ่มวิชาคณิตสาสตร์ 
 4.1.3  กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการดํารงชีวิต   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  
  1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
4.2 หมวดทกัษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที+พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ      

มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประมวลผล แก้ปัญหา ควบคุมและสอนงาน บูรณา
การความรู้และทกัษะในการปฏบิัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ 

 4.2.1 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื�นฐาน  15 หน่วยกติ 
 4.2.2 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ  21 หน่วยกติ 

 4.2.3 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  4 หน่วยกติ 
 4.2.5 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  4 หน่วยกติ 
ในการกาํหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ+ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพื� นฐานและ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั�นๆ รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นอกจากนี�  กําหนดให้มีการฝึก
ประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ และโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จาํนวน 4 หน่วยกติ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที+เกี+ยวกับทกัษะชีวิต หรือทกัษะวิชาชีพ เพื+อเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ เพื+อการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที+ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ 
ผู้ เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 ชั+วโมงในทุกภาคเรียน โดยไม่นับหน่วยกติ 

การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี สามารถทาํได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์      
เข้าสู่หน่วยกติ ตามหลักสตูร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติที+คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
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จาํนวนหน่วยกติของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสตูร ให้เป็นไปตามที+กาํหนดไว้ในโครงสร้าง
ของแต่ละประเภทวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที+กาํหนด
ไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื+อเพิ+ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั�งนี�  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชา 
จาํนวนหน่วยกติ และจาํนวนชั+วโมงเรียนตามที+กาํหนดไว้ในหลักสตูร 
 

5. การฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที+ผู้ เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ
เบื� องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ+ง ทั�งนี�  เพื+อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง    
ได้สมัผัสกบัการปฏบิัติงานอาชีพ เครื+องมอืเครื+องจักร อุปกรณ์ที+ทนัสมัย และบรรยากาศการทาํงานร่วมกัน 
ส่งเสริมการฝึกทักษะการสื+อสาร การใ ช้เหตุผล การคิดวิ เคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ              
การเผชิญสถานการณ์  ซึ+ งจะช่วยให้ผู้ เ รียนทําได้ คิดเ ป็น ทําเ ป็นและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื+อง         
ตลอดจนเกิดความมั+นใจและเจตคติที+ดี ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัด               
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี�  

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ      
ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลา
รวมไม่น้อยกว่า 320 ชั+วโมง กาํหนดให้มค่ีาเทา่กบั 4 หน่วยกติ โดยให้นาํรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ     
ที+ตรงหรือสมัพันธก์บัลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้
โดยใช้เวลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

การคิดเวลารวมของการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  320 ชั+วโมง คํานวณ
จาก จาํนวนชั+วโมงการปฏบิัติงานในสถานประกอบการคูณวันคูณสัปดาห์ (8 ชั+วโมง x 5 วัน x 8 สัปดาห์) 
ทั�งนี�  สถานศึกษาสามารถจัดให้มฝึีกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ ฝึกงาน 1 และฝึกงาน 2 ให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มชีั+วโมงเรียนต่อสปัดาห์ที+เทยีบเคียงกบัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

5.2 การตัดสนิผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏบิัติเช่นเดียวกบัรายวิชาอื+น 
 

6. โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
เป็นรายวิชาที+เ ปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้  ทักษะและ

ประสบการณ์จากสิ+งที+ได้เรียนรู้  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั�งแต่การเลือก
หัวข้อ หรือเรื+องที+จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั�นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การ
ประเมินผลและการจัดทาํรายงาน ซึ+งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั�งนี�  ขึ� นอยู่กับลักษณะของ
โครงการนั�นๆ โดยการจัดทาํโครงการดังกล่าวต้องดาํเนินการ ดังนี�  

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้ เรียนจัดทาํโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ
ที+สมัพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาในภาคเรียนที+ 3 และหรือภาคเรียนที+ 4 รวมจํานวน 4  หน่วยกิตใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั+วโมง คาํนวณจากจาํนวนชั+วโมงในการทาํโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพคูณหน่วยกิต 
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(54 ชั+วโมง x 4 หน่วยกิต) ทั�งนี�  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดให้ผู้ เรียนจัดทาํโครงการ
พัฒนาทกัษะวิชาชีพได้ 2 แบบ ดังนี�  

แบบที+ 1 จัดเป็นรายวิชาเดียว ต้องจัดอัตราส่วนชั+วโมงการจัดทาํโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในเวลาเรียนต่อนอกเวลาเรียน 1 ต่อ 2  ดังนี�  

อตัราส่วนชั+วโมงในเวลาเรียน 1 ส่วน เทา่กบั 72 ชั+วโมงต่อภาคเรียน (216 ชั+วโมง x 1/3)  
อตัราส่วนชั+วโมงนอกเวลาเรียน 2 ส่วน เทา่กบั 144 ชั+วโมงต่อภาคเรียน (216 ชั+วโมง x 2/3)  
ดังนั�น ต้องจัดทาํโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพในเวลาเรียน เท่ากับ 4 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

(72 ชั+วโมง/18 สปัดาห์) และนอกเวลาเรียน เทา่กบั 8 ชั+วโมงต่อสปัดาห์ (144 ชั+วโมง/18 สปัดาห์) 
 แบบที+ 2 จัดเป็นสองรายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันจัดให้มชีั+วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที+เทยีบเคียงกบัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสนิผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏบิัติเช่นเดียวกบัรายวิชาอื+น 
 

7. การศึกษาระบบทวิภาคี 
เป็นรปูแบบการจัดการศึกษาที+เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันการอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ+ง
ในสถานศึกษาอาชีว ศึกษาหรือสถาบัน และเ รียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ              
หรือหน่วยงานของรัฐ  เพื+อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ+มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนา
กาํลังคนที+ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํา
รายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาคําอธิบายรายวิชา เวลาที+ใช้ฝึก และจํานวนหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน                   
ของสถานประกอบการรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั�งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พร้อมจัดทาํ
แผนฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั�งนี�  อาจนํารายวิชาชีพอื+นในหมวดทกัษะวิชาชีพ   
ไปจัดร่วมด้วยกไ็ด้ 

จํ าน วน ห น่ ว ยกิ ตแล ะจํ าน วน ชั+ ว โ มงที+ ใ ช้ ฝึ กอ าชี พ ขอ งแ ต่ ล ะ ร ายวิ ช าทวิ ภ า ค ี                    
ให้เป็นไปตามที+หลักสูตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สํานักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษาทราบ 

ทั�งนี�  สถานศึกษาอาชีว ศึกษาหรือสถาบันการอาชีว ศึกษา ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื+อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื+อให้การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู มคีุณภาพและประสทิธภิาพ  
 

8. การเขา้เรียน 

ผู้ เข้าเรียนต้องสาํเรจ็การศึกษาไม่ตํ+ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่า 
หรือสาํเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

ผู้ เข้าเรียนที+สาํเรจ็การศึกษาและมคีุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า และผู้สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที+กาํหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื� นฐานวิชาชีพให้ครบตามที+ระบุไว้   
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ในหลักสตูรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา กรณีผู้ เข้าเรียนที+สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ผ่านการเรียนรายวิชาที+เทยีบเทา่รายวิชาปรับพื� นฐานวิชาชีพ สามารถยื+นขอเทยีบโอนผลการเรียนรู้
ในรายวิชานั�น สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่กไ็ด้ ทั�งนี�  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

การเรียนรายวิชาปรับพื�นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดที+ระบุไว้ในหลักสูตร สาขาวิชา
และการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา            
และการประเมนิผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 

9. การประเมินผลการเรียน 

เน้นการประเมินสภาพจริง ทั�งนี�  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 
2558 
 

10. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริม

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื+อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางาน ปลูกฝังจิตสํานึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก             
ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการทาํประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ+น รวมทั�งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทาํงาน ทั�งนี�  สําหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกจิกรรมที+สถานประกอบการจัดขึ�น 

10.2 การประเมนิผลกจิกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง 
พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 

11. การจดัแผนการเรียน 
การจัดทาํแผนการเรียน เป็นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที+จะดําเนิน      

การสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัดอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
ประมาณ 40:60 ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบัลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ+งมีข้อเสนอแนะ
ดังนี�  

 11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถงึรายวิชาที+ต้องเรียนตามลําดับก่อน-หลัง 
ความง่าย-ยากของรายวิชา ความต่อเนื+องและเชื+อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั�งรายวิชาที+สามารถ
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกนัเพื+อเรียนเป็นงาน และหรือชิ�นงานในแต่ละภาคเรียน 

 11.2 จัดให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด    
ความสนใจเพื+อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
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11.3  รายวิชาทวิภาคี หรือการนํารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/     
แหล่งวิทยาการให้ประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื+อพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือ    
กลุ่มวิชาที+ตรงกบัลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั�นๆ 

11.4  รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที+ 3 
หรือ 4 ครั�งเดียว จํานวน 4 หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั�ง คือ ภาคการศึกษาที+ 3       
และภาคการศึกษาที+ 4 รวม 4 หน่วยกติ ตามเงื+อนไขของหลักสตูรนั�นๆ 

11.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กาํหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภาคเรียน 
โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 2 ชั+วโมงต่อสปัดาห์ 

11.6  จํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเ รียน ในแต่ละภาคเ รียนปกติสําหรับ            
การลงทะเบียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต         
ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกนิ 12 หน่วยกติ  

หากสถานศึกษาอาชีวศึกษามีเหตุผลและความจําเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาที+แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทาํได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา             
โดยต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา 
 

12. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
การตัดสนิผลการเรียนเพื+อสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร ให้ถอืตามเกณฑ์ต่อไปนี�  

12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที+กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา      
และตามแผนการเรียนที+สถานศึกษากาํหนด 

12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี+ยสะสมไม่ตํ+ากว่า 2.00  
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
12.4 ได้เข้าร่วมปฏบิัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน    

ที+สถานศึกษากาํหนด 

13. การพฒันารายวิชาในหลกัสูตร 
13.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถ

พัฒนารายวิชาเพิ+มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือ
ลักษณะบูรณาการ โดยผสมผสานเนื� อหาวิชาที+ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่ มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
ในสดัส่วนที+เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มวิชานั�นๆ เพื+อให้บรรลุจุดประสงค์ของ
หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้  และหรือพัฒนารายวิชา
เพิ+มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
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สาขาวิ ช า  ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสต ร์ของภูมิภ าค                  
เพื+อเพิ+มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถ
พัฒนารายวิชาเพิ+มเติมได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ+น หรือสภาพยุทธศาสตร์
ของภมูภิาค เพื+อเพิ+มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและหรือเพื+อการศึกษาต่อ 

ทั�งนี�  การกาํหนดรหัสวิชา จาํนวนหน่วยกติ และจํานวนชั+วโมงเรียนให้เป็นไปตามที+หลักสูตร
กาํหนด 
 

14. การปรบัปรุงแกไ้ข พฒันารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมติัหลกัสูตร 
14.1 การพัฒนาหลักสตูรหรือการปรับปรงุสาระสาํคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง ให้เป็นหน้าที+ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมตัิหลักสตูร ให้เป็นหน้าที+ของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
14.3 การประกาศใช้หลักสตูรให้ทาํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ+มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน      

การอาชีวศึกษาสามารถดําเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย           

4 ประเดน็ คือ 

15.1  คุณภาพของผู้สาํเรจ็การศึกษา 
15.2  การบริหารหลักสตูร 
15.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
15.4  ความต้องการกาํลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการ

อาชีวศึกษา จัดให้มกีารประเมนิเพื+อพัฒนาหลักสตูรที+อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื+อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู พุทธศักราช 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที� 2 การกาํหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 2557 
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู พทุธศักราช 2557 
 

  

ตวัเลขช่องที� 1 แทน ประเภทของหลกัสูตร/ระดบัของหลกัสูตร 
เลข  1  หมายถงึ  หลักสตูรวิชาชีพระยะสั�น 

 เลข  2  หมายถงึ  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 เลข  3  หมายถงึ  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู 
 เลข  4  หมายถงึ  หลักสตูรปริญญาตรี (ปทส.) 
 เลข  5  หมายถงึ  ปริญญาตรี (ทล.บ.)  

ตวัเลขช่องที� 2 แทน ประเภทวิชา 

เลข  0  หมายถงึ  วิชาเรียนร่วมหลักสตูร 
เลข  1  หมายถงึ  อตุสาหกรรม 

 เลข  2  หมายถงึ  พาณิชยกรรม 

 เลข  3  หมายถงึ  ศิลปกรรม 
 เลข  4  หมายถงึ  คหกรรม 

เลข  5  หมายถงึ  เกษตรกรรม 
 เลข  6  หมายถงึ  ประมง 
 เลข  7  หมายถงึ  อตุสาหกรรมทอ่งเที+ยว 
 เลข  8  หมายถงึ  อตุสาหกรรมสิ+งทอ 
 เลข  9  หมายถงึ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 
ตวัเลขช่องที� 3 และ 4 แทน ลําดบัสาขาวิชาของแต่ละประเภทวิชา (รายละเอยีดตามภาคผนวก) 
สญัลกัษณ ์(–) แทน รายวิชาที�พฒันาโดยส่วนกลาง 
สญัลกัษณ ์(*) แทน รายวิชาที�พฒันาโดยสถานศึกษา 
ตวัเลขช่องที� 5 และ 6 แทน ลําดบัของกลุ่มวิชา 

 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 11 หมายถงึ กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 12 หมายถงึ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 13 หมายถงึ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 14 หมายถงึ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 15 หมายถงึ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 16 หมายถงึ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

หมวดวิชาทกัษะชีวิต     เลข 17 หมายถงึ กลุ่มวิชาบูรณาการ ทกัษะทางการคิดและการแก้ปัญหา 

 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 18 หมายถงึ กลุ่มวิชาบูรณาการ ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต 

 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 19 หมายถงึ กลุ่มวิชาบูรณาการ ทกัษะชีวิต 

 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 
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 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 10 หมายถงึ กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื�นฐาน 

     (เรียนร่วมหลักสตูรทางด้านการประกอบอาชีพ/
เรียนร่วมประเภทวิชา) 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 20 หมายถงึ กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื�นฐาน 

    (เรียนร่วมหลักสตูรทางด้านคอมพิวเตอร์)/ 
กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 21-49 หมายถงึ ลําดับที+ของสาขางานในกลุ่ มทักษะวิชาชีพ
เลือก 

 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 51-79 หมายถงึ ลาํดับที+ของสาขางานในรายวิชาทวิภาคี 
 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 80 หมายถงึ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 85 หมายถงึ กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาวิชาชีพ 

 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  เลข 9X หมายถงึ กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 

 กจิกรรมเสริมหลักสตูร เลข 20 หมายถงึ กลุ่มกจิกรรม 

ตวัเลขช่องที� 7 และ 8 แทน ลําดบัที�วิชา 

เลข  01-99  หมายถงึ  ลาํดับที+วิชา 

ตวัอย่าง รายวิชาที�พฒันาโดยส่วนกลาง รหัสวิชา 3101-3206 แปลความหมายได้ว่า 

 

 

       

      

      

 

 

 

   
 

 

 

 

 

3 1 0 1 - 3 2 0 6 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกของสาขางานเครื+องกลอตุสาหกรรม  
ซึ+งเป็นสาขางาน ลาํดับที+ 2 ของสาขาวิชาช่างยนต์ 

วิชาลาํดับที+ 6 

รายวิชาที+พัฒนาโดยส่วนกลาง 

สาขาวิชาช่างยนต์ 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู 
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ตวัอย่าง รายวิชาที�พฒันาโดยสถานศึกษา รหัสวิชา 3000*1201 แปลความหมายได้ว่า 

 

 

       

      

      

 

 

 

   
 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

คุณภาพของผู้ ส ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั� นสูง 
ประกอบด้วย 
 

1. ดา้นคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ได้แก่  
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซื+อสัตย์สุจริต 

กตัญlูกตเวท ีอดกลั�น ละเว้นสิ+งเสพติดและการพนัน มจิีตสาํนึกและเจตคติที+ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น 
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี  

มมีนุษยสมัพันธ ์เชื+อมั+นในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ+งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั การอนุรักษ์พลังงานและสิ+งแวดล้อม เป็นต้น 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้  ความคิดริเริ+ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 
 

2. ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั �วไป ได้แก่ 
2.1 สื+อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวัน และเพื+อพัฒนา       

งานอาชีพ 
2.2 แก้ไขปัญหา และพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 

3 0 0 0 * 1 2 0 1 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

วิชาลาํดับที+ 1 

รายวิชาที+พัฒนาโดยสถานศึกษา 

รายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

วิชาเรียนร่วมหลักสตูร 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู 
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2.3 มบีุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกบัการปฏบิัติงานอาชีพ และการอยู่ร่วมกบัผู้อื+น 
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลย ีเพื+อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ 

 

3. ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 

3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการ และกระบวนการ       
โดยคาํนึงถงึการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ+งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย 

3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื+อพัฒนางานอาชีพ  
รวมทั�งสมรรถนะวิชาชีพรายการอื+นๆ ตามลักษณะสาขาวิชาและสาขางาน ซึ+งสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 | คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 2557 

 

กรอบการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พทุธศักราช 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที� 3 กรอบการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 2557 

องคค์วามรู ้สมรรถนะ 
และคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

ตามโครงสรา้งหลกัสูตร ปวส. 2557 
(ไม่นอ้ยกว่า 83 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาทกัษะชีวิต 
(ไม่น้อยกว่า 21 นก.) 

 
เพื+อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตใน
สงัคมสมัยใหม่ เหน็คุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้  
แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล 
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการ
สื+อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบัผู้อื+น มี
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคมประกอบด้วย 
•  กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื+อสาร 

1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

•  กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชาคณิตสาสตร์ 

•  กลุ่มทักษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิต 
1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
(ไม่น้อยกว่า 56 นก.) 

 

เ พื+ อ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ ใ ห้ เ กิ ด ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ   
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล 
แก้ปัญหา ควบคุมและสอนงาน บูรณาการความรู้ และทักษะในการ
ปฏบัิติงานตามมาตรฐานการศกึษาวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและ
สาขางาน  ประกอบด้วย 

•  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื�นฐาน 

•  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

•  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 

•  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

•  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
(ไม่น้อยกว่า 6 นก.) 

 

ประกอบด้วยวิชาที+เกี+ยวกบัทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ เพื+อ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจาก
รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 
2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา และหมวดทักษะชีวิต เพื+อการ
ประกอบอาชีพหรือการศกึษาต่อ 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 

เพื+อส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมระเบียบวินัยการต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางาน
ปลูกฝงัจิตสาํนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ+น
รวมทั�งการทะนุบาํรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
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บทท่ี 3 
การนําหลกัสูตรไปใช 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ความหมายและความสําคัญของการนําหลักสูตรไปใช 
 

การนําหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในอันที+จะทาํให้หลักสูตร 
ที+สร้างขึ�นดาํเนินไปสู่การปฏิบัติเพื+อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การเตรียมบุคลากร อาคารสถานที+ สื+อ วัสดุ
อปุกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

การนาํหลักสตูรไปใช้เป็นขั�นตอนสาํคัญของการพัฒนาหลักสูตร  เป็นกระบวนการดําเนินงาน
และกจิกรรมต่างๆ ในการนําหลักสูตรไปสู่สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื+อให้บรรลุจุดหมายของ
หลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช้จึงเป็นงานเกี+ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมีความเกี+ยวข้อง 
ในแต่ละส่วนของการนําหลักสูตรไปใช้  เช่น หน่วยงานส่วนกลางเกี+ยวข้องในด้านการบริหารและบริการ
หลักสตูรกบัการนิเทศและติดตามผลการนาํหลักสตูรไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาเกี+ยวข้องในด้านการบริหาร
และบริการหลักสตูร การจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในสถานศึกษา ครูผู้สอนซึ+งอาจกล่าวได้ว่า
เป็นบุคคลที+สาํคัญที+สดุ เกี+ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสตูร 
 

การนําหลักการ จุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค์สาขาวิชา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สาขาวิชาและสาขางาน เนื� อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ที+กาํหนดไว้ในหลักสูตรไปสู่ผู้ เรียน นับว่า 
มีความสําคัญยิ+งกว่าขั�นตอนอื+นใดสามารถเป็นตัวบ่งชี� ถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตร
โดยตรง หลักสูตรแม้จะได้สร้างไว้ดีเพียงใด กย็ังไม่สามารถกล่าวได้ว่าจะประสบความสําเร็จ ถ้าหากว่า              
การนําหลักสูตรไปใช้เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเพียงพอความล้มเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดขึ� น    
อย่างหลีกเลี+ยงไม่ได้  ดังนั�นบุคคลผู้ เกี+ยวข้องในการนําหลักสูตรไปใช้จะต้องทาํความเข้าใจกับวิธีการ     
ขั�นตอนต่างๆ เพื+อให้สามารถนาํหลักสตูรไปใช้อย่างมปีระสิทธผิลสงูสดุ 
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หลักการทีส่ําคัญในการนําหลักสูตรไปใช 
 

หลักการสาํคัญในการนําหลักสูตรไปใช้เพื+อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ของหลักสตูร มดีังนี�  

1. วางแผนการเ ปิดสอนหลักสูตรและเต รียมการในการประชาสัมพันธ์หลักสูต ร                
และทาํความเข้าใจแก่บุคลากรที+เกี+ยวข้อง โดยจัดประชุมครูในสถานศึกษาหรือคณาจารย์ในสถาบัน        
การอาชีวศึกษา เพื+อชี� แจงรายละเอียดเกี+ยวกับหลักสูตร รูปแบบการจัดการศึกษาและระเบียบต่างๆ         
ที+เกี+ยวข้อง ตลอดจนวางแผนเกี+ยวกับการจัดการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา      
จากภาคส่วนต่างๆ ที+เกี+ยวข้อง 

2. กาํหนดขั�นตอนกระบวนการนําหลักสูตรไปใช้อย่างมีระบบ  นับแต่การอบรมครู การจัดครู
เข้าสอนตามหลักสตูร การจัดแผนการเรียน ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ  
วิธกีารจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมนิผล 

3. จัดสภาพแวดล้อมและสิ+งอาํนวยความสะดวกภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานที+เปิดสอน ได้แก่ งบประมาณ เครื+องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สื+อการเรียนการสอน 
รวมทั�งอาคารสถานที+ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ 

4. พัฒนาครูผู้ สอนทั�งด้านเทคนิควิธีการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  การผลิต      
และใช้สื+อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้  ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา อบรม ทัศนศึกษา ฯลฯ เพื+อให้ทันต่อวิทยาการและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 

5. นิเทศติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร ตั� งแต่ระดับรายวิชาและระดับสาขาวิชา 
โดยครผูู้สอน หัวหน้าแผนก หัวหน้างานที+เกี+ยวข้องและผู้บริหารศึกษา เพื+อเป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการนาํหลักสตูรไปใช้ให้มปีระสทิธภิาพยิ+งขึ�น 



 

คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศกัราช 2557 |  33 

 

 

การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
 

การนําหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการต่อเนื+องทั�งระยะสั�น และระยะยาว สถานศึกษา   
จาํเป็นต้องมกีารวางแผน เตรียมการ และประสานการดาํเนินงานกบัหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ ในเรื+องต่อไปนี�  

1.  การประชาสัมพันธ์หลัก สูตรและการจัดการศึกษา แก่ครู บุคลากร นักเ รียน             
และผูป้กครอง สถานศึกษาสามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการศึกษาให้แก่บุคลากร            
ในสถานศึกษาและบุคคลทั+วไปได้หลากหลายช่องทาง เช่น ศูนยค์วบคุมเสยีงตามสาย สถานีวิทยุ การสื+อสาร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น หรือดําเนินการจัดแนะแนวตามสถานที+ต่างๆ    
โดยประสานงานกับชุมชน ท้องถิ+น ส่วนราชการ สถานศึกษา สื+อมวลชน และประชาชน เพื+อให้คําปรึกษา   
ในการศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพในการประกอบอาชีพอิสระ ทั�งนี�  สถานศึกษา       
ควรจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน ท้องถิ+น 
และตามความพร้อม ศักยภาพของสถานศึกษา 

2. การจัดทําคู่มือนกัเรียนและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง สถานศึกษาควรจัดทาํคู่มือนักเรียน     
และคู่มือผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื+อเป็นเอกสารเผยแพร่ ประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา     
ของสถานศึกษา  

3. การรับสมัครผูเ้ขา้เรียน การสอบคัดเลือก/คัดเลือกและขึ นทะเบียนเป็นนกัเรียน 

สถานศึกษาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการตามแนวปฏิบัติที+ส ํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากาํหนดในแต่ละปีการศึกษา 

4. การจัดแผนการเรียนตลอดหลกัสูตรของแต่ละสาขาวิชา สถานศึกษาต้องกาํหนดให้ 
ทุกแผนกวิชาจัดทาํแผนการจัดการเรียนตลอดหลักสตูรของแต่ละสาขาวิชา และสาขางานที+เปิดสอน 

5. การจัดตารางสอน ตารางเ รียนและตารางการใช้ห้องเ รียน-ห้องปฏิบัติการ               
ในแต่ละภาคเรียน สถานศึกษาต้องกาํหนดให้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมกับทุกแผนกวิชา 
จัดทาํตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก ตารางสอนรวม ตารางสอนส่วนบุคคล พร้อมทั�งจัดตาราง    
การใช้ห้องเรียน-ห้องปฏบิัติการในแต่ละภาคเรียน 

6.  การจัดเตรียมเครื�องมือ วสัดุอุปกรณแ์ละสื�อการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชา สถานศึกษา
จะต้องจัดหา ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื+องมือ เครื+องจักรให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน ทั�งนี� จะต้องนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ+งประดิษฐ์ที+ทันสมัยมาใช้            
ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

7. การกําหนดภารกิจ บทบาทหนา้ที�แก่บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง สถานศึกษาต้องกาํหนดภารกิจ 
บทบาทหน้าที+ของบุคลากรในสถานศึกษาให้ครอบคลุม และชัดเจน โดยสามารถศึกษาได้จากระเบียบ
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  

8. การจัดทําโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรูข้องแต่ละรายวิชา สถานศึกษา
กาํหนดให้ทุกแผนกวิชาจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนของแต่ละรายวิชา เช่น โครงการสอน 
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โครงการฝึก แผนการเ รียนรู้  ใบงาน ใบช่วยสอนต่างๆ เป็นต้น เพื+อเ ป็นเครื+องมือสําหรับผู้ สอน              
ในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดประสงค์รายวิชาที+กาํหนดไว้ในหลักสตูร 

9. การวางแผนการนเิทศภายใน ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศ 
ติดตาม การวั ดผลและประ เมินผล เ พื+ อ เ ป็ นการควบคุ มกํากับ  ดู แล  และแก้ ปัญหา ต่ า งๆ                  
เพื+อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา           
และการประเมนิผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
 
 

การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตรเป็นหน้าที+โดยตรงของผู้ บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที+เกี+ยวข้อง  
โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการตามเกณฑ์การใช้หลักสูตรและเงื+อนไข           
การจัดการเรียนรู้  ดังนี�  

1. การกาํหนดรูปแบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรที+สถานศึกษาจะดําเนินการเปิดการเรียน
การสอน ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถานศึกษาสามารถจัดได้            
3 รปูแบบ คือ 
  1.1 การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที+เน้นการศึกษาในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด
และการประเมนิผลซึ+งเป็นเงื+อนไขของการสาํเรจ็การศึกษาที+แน่นอน 
  1.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที+มีความยืดหยุ่นในการกาํหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที+เป็นเงื+อนไขของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื� อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

  1.3 การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที+เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื+องการจัดหลักสูตร   
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ+งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันและเรียนภาคปฏบิัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐ 

       ทั�งนี�  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ
รวมกันก็ได้ เพื+อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบันนั�น    
ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสาํคัญ 

   2.  การกําหนดเทคนิควิธีการจัดการเ รียนการสอนที+จะทําใ ห้การจัดการเ รียนรู้ บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ ทั�งนี�  สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเน้นการปฏิบัติจริง เพื+อให้
ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทกัษะการปฏิบัติงานและสามารถประยุกต์ใช้ 
ในงานอาชีพได้ รวมทั�งมเีจตคติ และกจินิสยัที+เหมาะสมในการทาํงาน 
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  3. การจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษา
สามารถกาํหนดแผนการฝึก กระบวนการฝึก ระยะเวลาที+ใช้ฝึก ผู้ รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือใน
การดําเนินการร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ แหล่งวิทยาการต่างๆ  
ที+นอกเหนือจากเอกสารหรือสื+ออื+นๆ โดยเป็นบุคคลภายในสถานศึกษา เช่น ครู ครูนิเทศก์ หรือ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา เช่น ครูฝึก ครูพิเศษ ผู้ เชี+ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น 
รวมทั�งการนิเทศและการวัดผลประเมินผล ทั�งนี�  สามารถนาํรายวิชาในหมวดวิชาชีพที+ตรงหรือสัมพันธ์กับ
ลักษณะงานที+ไปเรียนหรือฝึกร่วมในภาคเรียนนั�นได้  

  4. การจัดทาํโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาสามารถกาํหนดรูปแบบการจัดรายวิชา 
การกาํหนดชั+วโมงเรียน กระบวนการขั�นตอนในการดําเนินงาน ผู้ รับผิดชอบ เป็นต้น ทั�งนี�  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้ เรียนจัดทาํโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที+สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที+เรียนนาํสู่การปฏบิัติในอาชีพตามที+กาํหนดไว้ในหลักสตูร 

  5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สถานศึกษาสามารถกําหนดวันในสัปดาห์ เช่น วันจันทร์      
วันอังคาร เป็นต้น ที+จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษต่อสัปดาห์ของแต่ละภาคเรียน 
เพื+อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และคุณภาพชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
จิตสาํนึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ทาํนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
และส่งเสริมการทาํงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน 

  6 .  สถานศึกษาสามารถกําหนดกระบวนการ ขั�นตอนในการเทียบโอนผลการเ รียนรู้  
โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนสาํหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ+งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั�นสูง พุทธศักราช 2557 หรือรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูงอื+น          
ของสถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื+น ซึ+ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
ไม่ตํ+ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง หรือจากหลักสูตรอื+นที+มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื+อ           
เป็นอย่างอื+นของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงาน             
ของราชการได้ส่วนนักเรียนที+มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการหรือ
ทาํงานในอาชีพนั�นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ ในรายวิชาตามหลักสูตรนี� มาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว           
แต่ขอเรียนหรือฝึกปฏิบัติ ในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์               
เพื+อนับจํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั�นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิต            
ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมนิผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 

  7. การประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยนักศึกษา 
ที+จะเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา 
และสาขาวิชาหรือตามระยะเวลาที+คณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร ทั�งนี�  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกีารที+สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
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  8. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : 
V-NET) สถานศึกษาจะต้องเตรียมการและดําเนินการในส่วนที+เกี+ยวข้องก่อนที +นักเรียนจะเข้ารับ 
การทดสอบ เนื+องจากผลการทดสอบเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและเป็น
การประเมนิผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับชาติ 

  9. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาของแต่ละระดับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
โดยสามารถพัฒนาสาขาวิชา หรือเพิ+ มสาขางาน หรือเพิ+ มรายวิชาได้ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการชุมชน ท้องถิ+น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมภิาค  

  10. การนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร สถานศึกษาสามารถวางแผนดําเนินการ
ติดตามประเมินผล กําหนดตัวชี� วัดที+จะต้องรวบรวม และวิเคราะห์หาข้อสรุปตามกระบวนการการนิเทศ
การศึกษา ได้แก่ การสาํรวจปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษา การกาํหนดทางเลือก
และวางแผนการนิเทศ ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศ และรายงานผลการนิเทศ       
และนาํไปใช้ 

  11. การประกันคุณภาพหลักสูตร สถานศึกษาสามารถวางแผนการสํารวจรวบรวมข้อมูล 
กาํหนดตัวบ่งชี�  และกาํหนดเกณฑ์การประเมนิ ภายใต้ขอบเขตการประเมินตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พ.ศ. 2556 กาํหนด ซึ+งทุกหลักสูตรจะต้องกําหนดระบบประกัน
คุณภาพไว้ให้ชัดเจนอย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ คุณภาพของผู้ สาํเร็จการศึกษา การบริหาร
หลักสตูร ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา และความต้องการกาํลังคนของตลาดแรงงาน 
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แนวทางการพฒันาสาขาวิชา 
การพัฒนาสาขาวิชา สามารถดาํเนินการได้ 2 กรณี คือ 1) การพัฒนาสาขาวิชาในหลักสูตรเดิม

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรปัจจุบัน 2) การพัฒนาสาขาวิชาที+ยัง 
ไม่เคยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยสาขาวิชาที+พัฒนาจะต้องไม่ซํ�าซ้อนกับสาขาวิชา 
ที+มอียู่เดิม ทั�งนี�  กระบวนการในการพัฒนาสาขาวิชามลีาํดับขั�นตอน ดังนี�   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอศ. แจ้งผลการอนุมตัิการพัฒนาสาขาวชิาแก่
สถานศกึษาหน่วยงานในสงักดั 

ไม่เห็นชอบ 

สถานศกึษาทาํหนังสือขออนุญาตพฒันา

สาขาวชิาเสนอต่อสาํนักงานคณะกรรมการการ

สถานศกึษาดาํเนินการพฒันาสาขาวชิา 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 

  ดาํเนินการปรับปรุง/
แก้ไข 

เห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 

เลขาธกิารฯ ลงนามในคาํสั+งอนุมตัหิลักสตูร 

เลขาธกิารฯ พจิารณาอนุญาตให้
ดาํเนินการพฒันาสาขาวิชา 

สถานศกึษาแต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทาํงานพัฒนาสาขาวชิา 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สถานศกึษาเสนอการพฒันาสาขาวิชาต่อ 
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการวทิยาลัยพจิารณา
ให้ความเห็นชอบการพฒันา

คณะอนุกรรมการฯ พจิารณา 
กลั+นกรองการพฒันาสาขาวิชา 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา
พจิารณาให้ความเห็นชอบการพฒันา

แผนภาพที�  4  แนวทางการพฒันาสาขาวชิา 

สถานศกึษาดาํเนินการ

ปรับปรงุ/แก้ไข 
สมอ. ตรวจสอบความถูกต้อง 

ของการพัฒนาสาขาวชิา 

  ผ่าน 
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1. สถานศึกษาทําหนังสือขออนุญาตพัฒนาสาขาวิชาเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยแนบโครงการ แผนงาน และผลการศึกษาความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนา
สาขาวิชา ทั�งนี�  การศึกษาความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาสาขาวิชา ประกอบด้วย การวิเคราะห์งาน 

(Job Analysis) การสํารวจความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ การประเมิน 
ความพร้อมของสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ทั�งด้านผู้สอน ผู้ เรียน และทรัพยากรที+ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

2. เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาอนุญาตให้ดาํเนินการพัฒนาสาขาวิชา 
3. สถานศึกษาดําเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทาํงานพัฒนาสาขาวิชา อย่างน้อย 7 คน 

ประกอบด้วย คร ูคณาจารย์ ผู้ เชี+ยวชาญจากสถานประกอบการที+มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์
ตามสาขาอาชีพ ทั�งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

4. สถานศึกษาดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทาํงานเพื+อยกร่างและบรรณาธิการ
หลักสตูรสาขาวิชาที+ต้องการพัฒนา ตลอดจนดาํเนินการจัดประชุมเพื+อวิพากษ์หลักสตูรที+พัฒนาขึ�น โดยเชิญ
ผู้ เกี+ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี+ยวชาญจากสถานประกอบการที+มีความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ตามสาขาอาชีพ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร ทั�งนี�  
การพัฒนาสาขาวิชาจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริงของอาชีพนั�นๆ หรือตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือมาตรฐาน
อื+นๆ ที+เกี+ยวข้องกบัอาชีพนั�นๆ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง       
พ.ศ. 2556  

5. สถานศึกษาเสนอการพัฒนาสาขาวิชาต่อคณะกรรมการวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เหน็ชอบให้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนําเสนอเข้ามาอีกครั�ง 
หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดําเนินการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ต่อไป 

6. สถานศึกษาเสนอเอกสารหลักสูตรสาขาวิชาที+พัฒนา และแผนการเรียน พร้อมแนบเอกสาร
ดังนี�  1) สาํเนาคาํสั+งแต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทาํงานพัฒนาสาขาวิชา  2) สาํเนามติ/รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัยที+เห็นชอบการพัฒนาสาขาวิชา ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื+อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิ

7. สาํนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนา
สาขาวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พ.ศ. 2556            
กรณีตรวจสอบเบื� องต้นแล้วพบข้อบกพร่องให้ดําเนินการส่งคืนสถานศึกษาเพื+อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
หากตรวจสอบแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ให้ดําเนินการเสนอคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพพิจารณากลั+นกรองหลักสตูรต่อไป 

8 .  สํานั กมาตรฐาน การอาชี ว ศึ กษาและวิ ช าชีพ เ สน อหลั กสูตรส าข าวิ ช าที+ พัฒ น า                    
ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื+อพิจารณา
กลั+นกรองหลักสตูร กรณีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เหน็ชอบ ให้สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
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ให้ถูกต้องแล้วนําเสนอเข้ามาพิจารณาอีกครั�ง หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว ให้ดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาต่อไป 

9. สาํนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเสนอหลักสตูรสาขาวิชาที+พัฒนา ซึ+งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต่อคณะกรรมการ 
การอาชี ว ศึกษาเ พื+ อ พิจารณาใ ห้ความเห็นชอบหลักสูตร กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว 
ไม่เห็นชอบ ให้สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนําเสนอตามกระบวนการอีกครั�งหนึ+ง     
หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ชอบให้ดาํเนินการตามขั�นตอนต่อไป 

10. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพทาํหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาเพื+อทราบและลงนามในคาํสั+งอนุมตัิการพัฒนาสาขาวิชา 

  11. สาํนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ทาํหนังสือแจ้งสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
เพื+อทราบการอนุมตัิการพัฒนาสาขาวิชา และทาํหนังสอืแจ้งสาํนักงาน ก.พ. เพื+อขอรับรองคุณวุฒิ 
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แนวปฏิบัติการพฒันาสาขางานในหลักสูตร 
 

การพัฒนาสาขางาน ต้องเป็นสาขางานที+ไม่ซํ�าซ้อนหรือใกล้เคียงกับสาขางาน/สาขาวิชาที+มีอยู่ 
ในหลักสตูร โดยกระบวนการในการพัฒนาสาขางานในหลักสตูรมลีําดับขั�นตอน ดังนี�  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศกึษาแต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทาํงานเพื+อพฒันาสาขางาน 

สถานศกึษาดาํเนินการศึกษา สาํรวจ วิเคราะห์ 

สาขางานที+ต้องการพัฒนาเพิ+มเติมในหลักสตูร 

สถานศกึษาดาํเนินการพฒันาสาขางาน 

ไม่เห็นชอบ 
 

ดาํเนินการ 
ปรับปรงุ/แก้ไข 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการวิทยาลัยพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบการพัฒนาสาขางาน 

พบข้อบกพร่อง 

ไม่พบข้อบกพร่อง 

คณะทาํงานฯ 
พจิารณาการพฒันาสาขางาน 

 

เลขาธกิารฯ ลงนามในคาํสั+ง 
เพิ+มเติมสาขางานในหลักสตูร 

แจ้งการเพิ+มเตมิสาขางาน 
แก่สถานศกึษา และหน่วยงานที+เกี+ยวข้อง 

แผนภาพที� 5  แนวปฏิบัตกิารพัฒนาสาขางานในหลักสูตร 

 

สถานศกึษาดาํเนินการ
ปรับปรงุ/แก้ไข 

สถานศกึษาเสนอการพฒันาสาขางานต่อ 

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1. สถานศึกษาดําเนินการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ สาขางานที+ต้องการพัฒนาเพิ+ มเติม 
ในหลักสตูรตามความต้องการของสงัคม ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 

2. สถานศึกษาดําเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน เพื+อพัฒนาสาขางานเพิ+มเติม 
อย่างน้อย 7 คน ประกอบด้วย ครู คณาจารย์ ผู้ เชี+ยวชาญจากสถานประกอบการที+มีความรู้  ความสามารถ
และประสบการณ์ตามสาขาอาชีพ ทั�งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

3. สถานศึกษาดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทาํงานเพื+อพัฒนาสาขางานเพิ+มเติม 
โดยต้องจัดทาํสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานที+ต้องการพัฒนาเพิ+มเติม พร้อมทั�งสร้างรายวิชาในกลุ่มทกัษะ
วิชาชีพเลือกของสาขางาน โดยกําหนดรหัสวิชา รายชื+อวิชา จํานวนชั+วโมง จํานวนหน่วยกิต จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาํอธบิายรายวิชา ให้ครบตามโครงสร้างของหลักสตูรสาขาวิชานั�นๆ 

4. สถานศึกษาเสนอการพัฒนาสาขางานเพิ+ มเติมต่อคณะกรรมการวิทยาลัยเ พื+ อใ ห้ 
ความเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
นําเสนอเข้ามาอีกครั� ง หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสํานักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษาเพื+อดาํเนินการต่อไป 

5. สถานศึกษาเสนอการพัฒนาสาขางานเพิ+มเติมต่อสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื+อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทาํงานกลั+นกรองการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ+มเติม โดยระบุ
เหตุผลความจําเป็นในการพัฒนาสาขางานเพิ+มเติมในหลักสูตร สมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน รายวิชา 
ในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกของสาขางานที+ต้องการพัฒนาเพิ+มเติม ซึ+งรายละเอียดของแต่ละรายวิชาจะต้อง
กาํหนดรหัสวิชา รายชื+อวิชา จํานวนชั+วโมง จํานวนหน่วยกิต จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา พร้อมทั�งแนบเอกสารดังนี�  1) สาํเนาคําสั+งคณะกรรมการ/คณะทาํงานพัฒนาสาขางาน
เพิ+มเติม  2) สาํเนามติ/รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยที+เห็นชอบการพัฒนาสาขางานเพิ+มเติม 
และ 3) รายงานผลการศึกษาความต้องการและความจาํเป็นในการพัฒนาสาขางานเพิ+มเติม 

6. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดําเนินการจัดประชุมคณะทาํงานกลั+นกรอง 
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ+มเติม เพื+อพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องในการพัฒนาสาขางาน
เพิ+มเติมในหลักสตูร กรณีคณะทาํงานฯ พิจารณาแล้วพบข้อบกพร่องให้สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องแล้วนําเสนอเข้ามาอีกครั� ง หากคณะทํางานฯ พิจารณาแล้วไม่พบข้อบกพร่องให้ดําเนินการ         
ตามขั�นตอนต่อไป 

7. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพทําหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาเพื+อทราบและลงนามในคาํสั+งเพิ+มเติมสาขางานในหลักสตูร 

8. สาํนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพแจ้งการเพิ+มสาขางานในหลักสูตรแก่สถานศึกษา 
และหน่วยงานที+เกี+ยวข้องทราบ 



 

42 | คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศักราช 2557 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันที+มีความประสงค์พัฒนารายวิชาในหลักสูตร สามารถ
ดาํเนินการได้ดังนี�  

หมวดวิชาทกัษะชีวิต สามารถพัฒนารายวิชาเพิ+มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต 
ในลักษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ โดยผสมผสานเนื� อหาวิชาที+ครอบคลุมสาระของกลุ่ม
วิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที+เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มวิชา
นั�นๆ เพื+อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ
ในส่วนของจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาได้ โดยต้องรายงานให้สาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ เนื+องจากเป็นการปรับปรุงรายละเอียด ซึ+งไม่มีผลกระทบต่อรหัสวิชา 
รายชื+อวิชา จาํนวนชั+วโมง และจํานวนหน่วยกิต ส่วนการพัฒนารายวิชาเพิ+มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 
จะพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของ
สถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมภิาคเพื+อเพิ+มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

หมวดวิชาเลือกเสรี สามารถพัฒนารายวิชาเพิ+ มเติมได้ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ+น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภมูภิาค เพื+อเพิ+มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และหรือเพื+อการศึกษาต่อ 

ทั�งนี�  การกําหนดรหัสรายวิชาที+สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการพัฒนาเพิ+มเติม 
ในหลักสูตร จะใช้สัญลักษณ์ * แทนสัญลักษณ์ - ตัวอย่างเช่น สถานศึกษาแห่งหนึ+งต้องการเพิ+มรายวิชา 
ในกลุ่มวิชาภาษาไทย ดังนั�นจะต้องกาํหนดรหัสวิชา คือ 3000*1101  

แนวปฏิบัติการพฒันารายวิชาในหลักสูตร 
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สถานศกึษาดาํเนินการพฒันารายวิชาเพิ+มเตมิ 

 

สถานศกึษาแต่งตั�งคณะกรรมการ/ 
คณะทาํงานพฒันารายวชิาเพิ�มเติม 

สถานศกึษารายงานการพัฒนารายวชิาให้ สอศ. ทราบ 

 

ผู้อาํนวยการสถานศกึษาลงนามใน 

คาํสั+งเพิ+มเตมิรายวชิาในหลักสูตร 

ไม่เห็นชอบ ดาํเนินการ 
ปรับปรงุ/แก้ไข 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการวทิยาลัยพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ 

การพฒันารายวิชาเพิ+มเตมิ 

สถานศกึษาดาํเนินการ 

ปรับปรงุ/แก้ไข 

 

พบข้อบกพร่อง 

ไม่พบข้อบกพร่อง 

 

สถานศกึษาเสนอการพฒันารายวิชาให้ สมอ. 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

 

สมอ. ทาํหนังสือเสนอเลขาธกิารฯ  

เพื+อทราบ และจัดเกบ็ข้อมูลการพฒันา

รายวชิาในฐานข้อมลู 

สมอ.แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้อง 

ของการพัฒนารายวชิาให้สถานศึกษาทราบ 

คณะทาํงานฯ ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการพัฒนารายวชิา 

กระบวนการในการพฒันารายวิชาในหลกัสูตรมลีําดับขั้นตอน ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที� 6  แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
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1. สถานศึกษาดําเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทาํงานพัฒนารายวิชา โดยคัดเลือกจาก คร ู

คณาจารย ์หรือผู้ เชี+ยวชาญที+มคีวามรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในรายวิชาที+ต้องการพัฒนาเพิ+มเติม 

ในหลักสตูร 

2. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทาํงานเพื+อดาํเนินการพัฒนารายวิชาเพิ+มเติม โดย
จัดทาํรายละเอยีดของรายวิชา ประกอบด้วย การกาํหนดรหัสวิชา รายชื+อวิชา จาํนวนชั+วโมง จํานวนหน่วยกิต 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาํอธบิายรายวิชา 

3.  สถาน ศึกษาเสนอการพัฒนารายวิ ชา เ พิ+ ม เติม ต่อคณะกรรมการวิทยาลั ยเ พื+ อใ ห้ 
ความเห็นชอบกรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
นาํเสนอเข้ามาอกีครั�ง หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ชอบให้ดาํเนินการตามขั�นตอนต่อไป 

4. สถานศึกษาเสนอการพัฒนารายวิชาเพิ+มเติมให้สาํนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนารายวิชาในหลักสูตร ทั�งนี�  ต้องระบุรายละเอียดของรายวิชา 
ที+ต้องการพัฒนาเพิ+มเติมให้ชัดเจนว่าได้ดําเนินการพัฒนารายวิชาเพิ+ มเติมในหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน หรือหมวดวิชาใด 

5. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดําเนินการจัดประชุมคณะทาํงานกลั+นกรอง       
การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ+มเติม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
ประกอบด้วย การกําหนดรหัสวิชา รายชื+อวิชา จํานวนชั+วโมง จํานวนหน่วยกิต จุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา กรณีตรวจสอบในเบื� องต้นแล้วพบข้อบกพร่องให้สถานศึกษา
ดาํเนินการปรับแก้ไข หากไม่พบข้อบกพร่องให้ดาํเนินการในขั�นตอนต่อไป 

6. สาํนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพทาํหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
การพัฒนารายวิชาให้สถานศึกษาทราบ 

7. ผู้อาํนวยการสถานศึกษาลงนามในคาํสั+งเพิ+มเติมรายวิชาในหลักสตูร 
8. สถานศึกษารายงานการพัฒนารายวิชาเพิ+มเติมให้สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

โดยต้องแนบเอกสารดังนี�  1) สาํเนาคําสั+งแต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทาํงานพัฒนารายวิชา  2) สาํเนาคําสั+ง
เพิ+มเติมรายวิชาในหลักสตูร 

9. สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพทําหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาเพื+อทราบ พร้อมทั�งจัดเกบ็ข้อมูลการพัฒนารายวิชาในฐานข้อมูล 
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ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 
 

ในการนาํหลักสตูรไปใช้ในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะต้องศึกษาและปฏบิัติตามประกาศ 
ระเบียบที+เกี+ยวข้องกับการใช้หลักสตูร ได้แก่ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื+อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื+อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั�นสงู พ.ศ. 2556  
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื+อง ให้ใช้หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู พุทธศักราช 2557 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมนิผลการเรียน 

ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสงู พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
5.  ระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลสรุปประเภทวิชา รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ชื่อสาขางาน  
และจํานวนหนวยกิต 

ตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พทุธศักราช 2557 

 

ประเภทวิชา รหัสสาขาวิชา ชือ่สาขาวิชาและสาขางาน 

หม
วด
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าท
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
3101 สาขาวิชาเทคนิคเครื�องกล      

   1) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 21 56 6 - 83 
    2) สาขางานเทคนิคเครื+องกลอุตสาหกรรม 21 56 6 - 83 
    3) สาขางานเทคนิคเครื+องกลเรือ 21 56 6 - 83 
    4) สาขางานเทคนิคเครื+องกลเกษตร 21 56 6 - 83 
    5) สาขางานเทคนิคเครื+องกลเรือพาณิชย์ 21 56 6 - 83 
    6) สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 21 56 6 - 83 

    7) สาขางานบาํรุงรักษาเครื+องกลอุตสาหกรรมไฟฟ้า 21 56 6 - 83 

    8) สาขางานเทคนิคเครื+องกลระบบขนส่งทางราง 21 56 6 - 83 

3102 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต      
    1) สาขางานเครื+องมือกล 21 56 6 - 83 
    2) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 21 56 6 - 83 
    3) สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 21 56 6 - 83 
    4) สาขางานผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ 21 56 6 - 83 

3104 สาขาวิชาไฟฟ้า 
         1) สาขางานไฟฟ้าควบคุม 

 
21 

 
56 

 
6 

 
- 

 
83 

    2) สาขางานไฟฟ้ากาํลัง 21 56 6 - 83 
    3) สาขางานเครื+องทาํความเยน็และปรับอากาศ 21 56 6 - 83 
    4) สาขางานเครื+องมือวัดอุตสาหกรรม 21 56 6 - 83 
    5) สาขางานบาํรุงรักษาระบบจาํหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 56 6 - 83 
    6) สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ 21 56 6 - 83 
    7) สาขางานบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 21 56 6 - 83 



 

 

ประเภทวิชา รหัสสาขาวิชา ชือ่สาขาวิชาและสาขางาน 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
3105 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์      

   1) สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21 56 6 - 83 
    2) สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 21 56 6 - 83 

3106 สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง      
    1) สาขางานก่อสร้าง 21 57 6 - 84 

3107 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื�องเรือนและตกแต่งภายใน      
    1) สาขางานอุตสาหกรรมเครื+องเรือน 21 56 6 - 83 
    2) สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน 21 56 6 - 83 
    3) สาขางานตกแต่งภายใน 21 56 6 - 83 

3108 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม      
         1) สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 21 62 6 - 89 

3109 สาขาวิชาสาํรวจ      
    1) สาขางานสาํรวจ 21 56 6 - 83 

3113 สาขาวิชาเทคนิคพลงังาน      
    1) สาขางานเทคนิคการควบคมการผลิตพลังงาน   21 56 6 - 83 
    2) สาขางานเทคนิคการซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมพลังงาน 21 56 6 - 83 
    3) สาขางานเทคนิคการจัดพลังงาน 21 56 6 - 83 

3115 สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ ์      
         1) สาขางานกายอุปกรณ์ 21 56 6 - 83 

3121 สาขาวิชาโยธา      
  1)สาขางานโยธา 21 56 6 - 83 

3122 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง      
  1) สาขางานเทคโนโลยียาง 21 56 6 - 83 

3126 สาขาวิชาช่างอากาศยาน      
  1) สาขางานช่างอากาศยาน 21 56 6 - 83 

3127 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต์      
  1) สาขางานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      
3201 สาขาวิชาการบญัชี      

    1) สาขางานการบัญชี 21 56 6 - 83 
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3202 สาขาวิชาการตลาด      
    1) สาขางานการตลาด 21 56 6 - 83 

3203 สาขาวิชาการเลขานุการ      
         1) สาขางานการเลขานุการ 21 56 6 - 83 

3204  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ      
          1) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 56 6 - 83 

3211  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก      
          1) สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั+วไป 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื�อ 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซน็เตอร์ 21 56 6 - 83 

          5) สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เกต็ 21 56 6 - 83 

          6) สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง      

          7) สาขางานธุรกิจการบริการ 21 56 6 - 83 

          8) สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร 21 56 6 - 83 

3214  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์      
          1) สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการจัดการการขนส่ง 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานการจัดการคลังสินค้า 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานตัวแทนออกของ 21 56 6 - 83 

3216  สาขาวิชาการจดัการสํานกังาน      
          1) สาขางานการจัดการสาํนักงาน 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชาศิลปกรรม      
3301  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์      
          1) สาขางานวิจิตรศิลป์ 21 56 6 - 83 

3302  สาขาวิชาการออกแบบ      
          1) สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป์ 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานการออกแบบตกแต่งภายใน 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานออกแบบเครื+องแต่งกาย 21 56 6 - 83 
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3303  สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม      
          1) สาขางานเทคนิคงานดิน 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานเทคนิคงานหนัง 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานเทคนิคงานหล่อ 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานเทคนิคงานพิมพ์ย้อม 21 56 6 - 83 

          5) สาขางานเทคนิคงานไม้ 21 56 6 - 83 

          6) สาขางานเทคนิคงานโลหะ      

          7) สาขางานเทคนิคงานรัก 21 56 6 - 83 

          8) สาขางานเทคนิคงานจักสาน 21 56 6 - 83 

3304  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก      
          1) สาขางานเทคโนโลยีเซรามิก 21 56 6 - 83 

3305  สาขาวิชาศิลปหตัถกรรมรูปพรรณและเครื�องประดบั      
          1) สาขางานศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื+องประดับ 21 56 6 - 83 

3306  สาขาวิชาการถ่ายภาพและมลัติมีเดีย      
          1) สาขางานการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานศิลปะการถ่ายภาพ 21 56 6 - 83 

3307  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม      
          1) สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 21 56 6 - 83 

3308  สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิก      
          1) สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานมัลติมีเดีย 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานแอนิเมชั+น 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานสื+อสิ+งพิมพ์ 21 56 6 - 83 

3309  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเครื�องหนงั      
          1) สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื+องหนัง 21 56 6 - 83 

3310  สาขาวิชาเครื�องประดบัอญัมณี      
          1) สาขางานเครื+องประดับอัญมณี 21 56 6 - 83 

3311  สาขาวิชาออกแบบเครื�องประดบัอญัมณี      
          1)สาขางานออกแบบเครื+องประดับอัญมณี 21 56 6 - 83 
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3315  สาขาวิชาช่างทองหลวง      
          1) สาขางานช่างทองหลวง 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานเครื+องประดับอัญมณี 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานออกแบบเครื+องประดับอัญมณี 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและ   
              เครื+องประดับ 

21 56 6 - 83 

          5) สาขางานเทคนิคการทาํต้นแบบและการหล่อ  
              เครื+องประดับอัญมณี 

21 56 6 - 83 

          6) สาขางานการจัดกรธุรกิจเครื+องประดับอัญมณี 21 56 6 - 83 

3317  สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี      
          1) สาขางานดนตรีและเทคโนโลยี 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชาคหกรรม      
3401  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั �นและสิ�งทอ      
          1) สาขางานเทคโนโลยีแฟชั+นและสิ+งทอ 21 56 6 - 83 

3402  สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั �นและสิ�งทอ      
          1)สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟชั+นและสิ+งทอ 21 56 6 - 83 

3403  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม      
          1) สาขางานเทคโนโลยีสิ+งทอและเครื+องนุ่งห่ม 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการจัดกรธุรกิจเครื+องประดับอัญมณี 21 56 6 - 83 

3404  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      
          1) สาขางานอาหารและโภชนาการ 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการแปรรูปอาหาร 21 56 6 - 83 

3405  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร      
          1) สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร 21 56 6 - 83 

3406  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร ์      
      1) สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 21 56 6 - 83 

      2) สาขางานการดูแลเดก็และผู้สูงอายุ 21 56 6 - 83 

      3) สาขางานการจัดการคหกรรมเพื+อการโรงแรม 21 56 6 - 83 

3407  สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม      
         1) สาขางานเทคโนโลยีความงาม 21 56 6 - 83 
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ประเภทวิชาเกษตรกรรม      
3501  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์      
          1) สาขางานเกษตรศาสตร์ 21 56 6 - 83 

3502  สาขาวิชาพืชศาสตร ์      
         1) สาขางานพืชไร่ 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานพืชสวน 21 56 6 - 83 

         3) สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้ 21 56 6 - 83 

3503  สาขาวิชาสตัวศาสตร ์      
          1) สาขางานการผลิตสัตว์ 21 56 6 - 83 

3504  สาขาวิชาสตัวรกัษ ์      
          1) สาขางานสัตวรักษ์ 21 56 6 - 83 

3505  สาขาวิชาช่างกลเกษตร      
         1) สาขางานเครื+องจักรกลเกษตร 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานจักรกลโรงสีข้าว 21 56 6 - 83 

         3) สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 21 56 6 - 83 

3506  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
          1) สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 21 56 6 - 83 

3507  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม      
      1) สาขางานเทคโนโลยีข้าว 21 56 6 - 83 

      2) สาขางานเทคโนโลยีอ้อย 21 56 6 - 83 

      3) สาขางานเทคโนโลยีมันสาํปะหลัง 21 56 6 - 83 

      4) สาขางานเทคโนโลยียางพารา 21 56 6 - 83 

      5) สาขางานเทคโนโลยีปาล์มนํ�ามัน 21 56 6 - 83 

           6) สาขางานเทคโนโลยีไม้ผล 21 56 6 - 83 

3508  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน ์      
          1) สาขางานเทคโนโลยีภมูิทัศน์ 21 56 6 - 83 

3508  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน ์      
          1) สาขางานเทคโนโลยีภมูิทัศน์ 21 56 6 - 83 
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ประเภทวิชาประมง      
3601  สาขาวิชาเพาะเลี ยงสตัวนํ า      
          1) สาขางานเพาะเลี� ยงสัตวนํ�า 21 56 6 - 83 

3602  สาขาวิชาแปรรูปสตัวนํ า      
         1) สาขางานแปรรูปสัตว์นํ�า 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์นํ�า 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว      
3701  สาขาวิชาการโรงแรม      
         1) สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานแม่บ้านโรงแรม 21 56 6 - 83 

         3) สาขางานบริการอาหารและเครื+องดื+ม 21 56 6 - 83 

         4) สาขางานครัวโรงแรม 21 56 6 - 83 

3702  สาขาวิชาการท่องเที�ยว      
         1) สาขางานการท่องเที+ยว 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ      
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
3901  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
          1) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 56 6 - 83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

ตัวอยางการจัดแผนการเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวชิาวิจิตรศิลป สาขางานวิจิตรศิลป 
 

ภาคเรียนที่ 1 
รหสั รายวิชา ท ป น 

  1.หมวดวิชาทกัษะชีวิต 6 หน่วยกิต       
3000-0202 ภาษาอังกฤษเพื+ออาชีพ 3 0 3 
3000-1603 พลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื+อสุขภาพและสังคม 1 2 2 
3000-1606 ทักษะชีวิตเพื+องานอาชีพ 1 0 1 
  2.หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 15 หน่วยกิต       
  2.1 วิชาชีพพื�นฐาน   3 หน่วยกิต       
3300-1001 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2 3 3 

   
   
   

  2.1 วิชาชีพเฉพาะ 12 หน่วยกิต       
3301-2001 วาดเขียน 1 2 3 3 
3301-2004 องค์ประกอบทัศนศิลป์ 2 3 3 
3301-2005 จิตรกรรม 2 3 3 
3301-2006 ประติมากรรม 2 3 3 

   
  2.3 วิชาชีพเลือก 0 หน่วยกิต       

   
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 0 หน่วยกิต 

   
   

2.5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 0 หน่วยกิต 
   
   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หน่วยกิต 
   
   

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หน่วยกิต 
   

3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 

  รวม   33 15 18 21 

 

 

 



 

 

ภาคเรียนที่ 2 
รหสั รายวิชา ท ป น 

  1.หมวดวิชาทกัษะชีวิต 6 หน่วยกิต       
3000-1101 ภาษาไทยเชิงปฏบัิติการ 3 0 3 
3000-1309 วิทยาศาสตร์เพื+องานศิลปและงานออกแบบ 2 2 3 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 2 0 2 
  2.หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 12 หน่วยกิต       
  2.1 วิชาชีพพื�นฐาน   3 หน่วยกิต       
3000-1002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื+อการจัดการอาชีพ 2 2 3 

   
   
   

  2.1 วิชาชีพเฉพาะ  9 หน่วยกิต       
3301-2002 วาดเขียน 2 2 3 3 
3301-2003 ศิลปไทย 2 3 3 
3301-2007 การพิมพ์สกรีน 2 3 3 

   
   

  2.3 วิชาชีพเลือก 0 หน่วยกิต       

   
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 0 หน่วยกิต 

   
   

2.5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 0 หน่วยกิต 
   
   

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 
   

3301-9001 การถ่ายภาพระบบดิจิตอล 2 2 3 
4.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หน่วยกิต 

   
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0 

  รวม   34 17 17 23 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคเรียนที่ 3 
รหสั รายวิชา ท ป น 

  1.หมวดวิชาทกัษะชีวิต 4 หน่วยกิต       
3000-1403 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาํวัน 3 0 3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 1 0 1 

   
  2.หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 16 หน่วยกิต       
  2.1 วิชาชีพพื�นฐาน   3 หน่วยกิต       
3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2 2 3 
3300-1003 ธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน 2 2 3 

   
   

  2.1 วิชาชีพเฉพาะ 0 หน่วยกิต       

   
   
   

  2.3 วิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต       
3301-2102 การสร้างสรรค์งานประติมากรรม 2 3 3 
3301-2103 การสร้างสรรค์งานพิมพ์สกรีน 2 3 3 

   
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 0 หน่วยกิต 

   
   

2.5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 4 หน่วยกิต 
   

3301-8501 โครงการ 0 4 4 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

   
3301-9002 การผลิตสื+อมัลติมีเดีย 2 2 3 

4.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หน่วยกิต 
   

3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 

  รวม   32 14 18 23 

 

 

 

 

 

 

 

 























































































































 

 

ภาคเรียนที่ 4 
รหสั รายวิชา ท ป น 

  1.หมวดวิชาทกัษะชีวิต 0 หน่วยกิต       

   
   
   

  2.หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 10 หน่วยกิต       
  2.1 วิชาชีพพื�นฐาน   3 หน่วยกิต       
3000-1001 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ 2 2 3 

   
   
   

  2.1 วิชาชีพเฉพาะ 0 หน่วยกิต       

   
   

  2.3 วิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต       
3301-2101 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 2 3 3 
3301-2105 เทคนิคงานวิจิตรศิลป์ 2 3 3 

   
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 

   
3301-8001 ฝึกงาน * * 4 

   
   

2.5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 0 หน่วยกิต 
   
   

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หน่วยกิต 
   
   

4.หมวดวิชาเลือกเสรี 0 หน่วยกิต 
   

3000-2003 กิจกรรมในสถานประกอบการ 0 2 0 

  รวม   16 6 10 13 
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