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หลกัการและเหตผุล 

 

การจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 

ให้เจริญก้าวหน้ามีความม่ันคงและพร้อมที่จะแข่งขันกับนานาประเทศ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ หากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอ การพัฒนานวัตกรรมและน าเทคโนโลยี  

มาใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบ

ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกบันานาประเทศ ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 จึงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้

บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็น  

องค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน 

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ทั้งในระดับปัจเจกครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในสงัคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวนโยบายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียน 

มีโอกาสเรียนรู้ ตลอดชีวิต  ตามความถนัด ความสนใจและได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐ 

อย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ปัญหา จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง 

ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งให้มี 

การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 

 



คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 2 

 

นอกจากนี้  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ยังเน้นให้ความส าคัญกับการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ

ศึกษาแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น  โดยได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษา     

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ

ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ     

ของตลาดแรงงานจึงได้ก าหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย

ให้มีสมรรถนะที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการผลิต

สินค้าและบริการที่ มีการแข่งขันทั้ งด้านคุณภาพ ปริมาณและระยะเวลาในการผลิต โดยพัฒนา  

ระบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแรงขับจากผู้ ใช้  ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา 

และสถานประกอบการซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ผลผลิตของอาชีวศึกษา เพื่ อผลิตก าลังคนตามความต้องการ          

ของตลาดแรงงาน  น าความรู้ ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้ รับการศึกษา        

และฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ มีสมรรถนะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะ 

ผู้ปฏบัิติหรือประกอบอาชีพโดยอสิระได้ 
 

เนื่ องจากหลักสูตรเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 พ.ศ. 2555-2559 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ต้องการให้มีการกระจาย

อ านาจสู่สถานศึกษาเพื่ อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาจึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และ 

เปิดโอกาสให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสตูรได้เองโดยยึดมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับที่ก าหนดและมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะมาพัฒนาหลักสูตรและ       

จัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป รวมทั้งสมรรถนะ

วิชาชีพตรงกับสมรรถนะอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีเม่ือจบการศึกษา มีศักยภาพในการแข่งขัน 

ในภาคการผลิตและหรือบริการ พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 
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มาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง  กรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ให้สามารถผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อ

การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเรจ็การศึกษาด้วยโดยก าหนดคุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ 

ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 
1. ดำ้นคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม

ลักษณะนิสยั และทกัษะทางปัญญา  

2. ดำ้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ไป   ได้แก่ ความรู้ และทักษะการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

3. ดำ้นสมรรถนะวิชำชีพ  ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา

วิชาชีพสู่การปฏบัิติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ   
 

 นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติดังกล่าวยังก าหนดให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสตูรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี  
 

 จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศ 

ลงวันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดบัประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง       

พ.ศ. 2556 เพื่ อใช้เป็นกรอบส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ

และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเรจ็การศึกษาโดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 
 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย   

3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผน แก้ปัญหาและจัดการ

ทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการริเริ่มสิ่งใหม่ มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ เป็นอสิระในการปฏบัิติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื่น มีส่วนร่วม

ที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจตคติและกจินิสยัที่เหมาะสมในการท างาน 
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2. การจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงูมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้น

ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญา 

การอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ กล่าวคือ เน้น

ผลิตผู้ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุมการท างาน    

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกจินิสยัที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกบัความต้องการ

ของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระบบและระบบทวิภาคี      

ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น

2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน   

ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติให้มีสดัส่วนเทยีบเคียงกนัได้กบัภาคเรียนปกติ  

การจัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งการ

เทยีบเคียงหน่วยกติกบัระบบทวิภาคไว้ในหลักสตูรให้ชัดเจน 

4. จ านวนหน่วยกติรวมของหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูอยู่ระหว่าง 78-90 หน่วยกติ    
โดยการคิดหน่วยกติต่อภาคเรียนของแต่ละรายวิชา ให้พิจารณาดังนี้  

4.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

4.2 รายวิชาปฏบัิติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง  

เท่ากบั 1 หน่วยกติ 
4.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง  

เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

4.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

4.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

4.6 การท าโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

5. โครงสร้างหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู ประกอบด้วย 

5.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการปรับตัวและ

ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้  แสวงหาและพัฒนาความรู้ ใหม่ 

มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรมมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบ     

ต่อตนเองและสงัคม รวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 
ทั้งนี้  การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือ

ลักษณะบูรณาการ ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ

จุดประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะชีวิต 
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5.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ 

มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมินผล แก้ปัญหา ควบคุมและสอนงาน บูรณาการ

ความรู้และทกัษะในการปฏบัิติงาน รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ 
 5.2.1 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 
 5.2.2 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

 5.2.3 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

 5.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

 5.2.5 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  
ทั้งนี้  ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพื้ นฐาน

และกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต นอกจากนี้  ก าหนดให้มีการฝึก

ประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ จ านวน 4 หน่วยกติ และโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ จ านวน 4 หน่วยกติ  
5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชาที่ เกี่ยวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ

รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
5.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ

ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกจิกรรมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 ชั่วโมงทุกภาคเรียน โดยไม่นับหน่วยกติ                   

การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา

เลือกเสรี สามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์           

เข้าสู่หน่วยกติตามหลักสตูร ตามหลักเกณฑแ์ละแนวปฏบัิติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
6. การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก าหนดให้สถานศึกษา

ด าเนินการตามเงื่อนไขดังนี้  

6.1 จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิตและพัฒนาผู้ เรียน   
6.2 จัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

ประมาณ 40 ต่อ 60 ขึ้นอยู่กบัลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
6.3 พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ โดยปฏบัิติตามเงื่อนไขของหลักสตูร 

6.4 จัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี โดยก าหนดวิธีการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
6.5 สถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ สามารถจัดได้ 

ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และการศึกษาระบบทวิภาคี โดยจะต้องร่วมกัน

ก าหนดรายวิชา จัดท าแผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผล  
6.6 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ 

สาขาวิชาที่เรียน น าสู่การปฏบัิติในอาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 
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6.7 สถานศึกษาต้องจัดให้มีกจิกรรมเสริมหลักสตูร เพื่อส่งเสริมทกัษะชีวิตและทกัษะวชิาชพี 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย 

และพลโลก ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน 
6.8 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

7. คุณสมบัติผู้ เรียน เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือมัธยมศึกษา    

ตอนปลายหรือเทยีบเท่า  

8. คุณสมบัติผู้สอน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 

9. การวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารว่าด้วยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 

10. การส าเร็จการศึกษา ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

11. การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน 

อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเดน็ คือ 

11.1 คุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

11.2 การบริหารหลักสตูร 

11.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
11.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 

 

12. การก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสตูรและการอนุมัติ ให้ด าเนินการดังนี้  

12.1 การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

12.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ           

การอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

12.3 การอนุมัติหลักสตูรให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

12.4 การประกาศใช้หลักสตูรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

12.5 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา 

สามารถด าเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ  
 

13. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี

การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสตูรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี  

 



แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency Based) 

กรอบแนวคดิในการพฒันาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีช ัน้สงูและการจดัการเรยีนรูเ้พือ่มุง่เนน้สมรรถนะ(Competency Based) 

 
 

 

เนน้สมรร 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

แนวคดิของหลกัสูตร 
 

1. สว่นกลำงจัดท ำรายวชิาบงัคบัทีจ่ าเป็นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงานอาชพีส ำหรับสำขำวชิำนัน้ ๆ ไวใ้ห ้พรอ้มทัง้จัดท ำตัวอย่ำงรำยวชิำเลอืกไวใ้หส้ว่นหนึง่  
2. หลักสตูรเปิดโอกำสใหส้ถานศกึษาเพิม่เตมิรายวชิาได(้หมวดวชิำทักษะชวีติ หมวดวชิำทักษะวชิำชพี และหมวดวชิำเลอืกเสร)ี ตำมควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำรหรอืตำมยุทธศำสตรข์องภมูภิำค 

ในลกัษณะหลกัสูตร Tailor Made (ผูใ้ชร้่วมคดิ ผูผ้ลติร่วมก ำหนด และร่วมรับผดิชอบในกำรรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำเขำ้ท ำงำน) 
3. หลักสตูรเนน้การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิดว้ยระบบ ท-ป-น โดยมุ่งใหผู้ส้ ำเร็จกำรศกึษำมคีณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำวชิำชพี 3 ดำ้น คอื 1) ดำ้นคณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์2) ดำ้นสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทั่วไป 3) ดำ้นสมรรถนะวชิำชพี 

4. ทุกสำขำวชิำจัดใหม้กีำรฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชพีหรอืฝึกงำนตำมเงือ่นไขของหลักสตูรหรอื 1 ภำคเรยีน รวมทัง้จัดใหม้กีำรประยุกตใ์ชค้วำมรูแ้ละทักษะเพือ่จัดท ำโครงการพฒันาทกัษะวชิาชพี 
ทีส่อดคลอ้งกับสำขำวชิำทีเ่รยีน 

5. เปิดโอกำสใหส้ถานศกึษาวางแผนการจดัการศกึษาและการประเมนิผล โดยเนน้อัตรำสว่นของเวลำกำรเรยีนรูภ้ำคทฤษฎตีอ่ภำคปฏบิัตใินหมวดทักษะวชิำชพีประมำณ 40 ตอ่ 60 เนน้กำรประเมนิสภำพจรงิ 
พรอ้มทัง้จัดใหม้กีำรประเมนิควำมรูว้ชิำพืน้ฐำนและกำรประเมนิมำตรฐำนวชิำชพีเพือ่กำรรับรองคณุภำพของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำและกำรประกันคณุภำพหลักสตูร 

มาตรฐานอาชพี 

/มาตรฐานสมรรถนะ 

สมรรถนะกำรท ำงำน 

ทีต่อ้งกำรในอำชพี  
(โดยเจำ้ของอำชพี 

สถำบัน สมำคม ชมรม 

ฯลฯ) 

มาตรฐาน 

การศกึษาวชิาชพี 

สมรรถนะทีก่ ำหนดในกำรเรยีนรู ้
(โดยผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชำญดำ้น
กำรศกึษำและงำนอำชพี) 

- คณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์

- สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

- สมรรถนะวชิำชพี (มำตรฐำน
วชิำชพี) 

โครงสรา้งหลกัสูตร ปวส. 
(ไมน่อ้ยกวำ่ 83 หน่วยกติ) 

รายวชิา ... 

รายวชิา ... 

รายวชิา ... 

รายวชิา ... 

จุดประสงคร์ำยวชิำ 
สมรรถนะรำยวชิำ 
ค ำอธบิำยรำยวชิำ 

จัดกำรเรยีนรูร้ำยวชิำ 
มุง่เนน้สมรรถนะและ 

เนน้ผูเ้รยีนเป็นส ำคัญ 

ประกันคณุภำพผูเ้รยีน ประกันคณุภำพหลักสตูร 

1. หมวดวชิำทักษะชวีติ 
2. หมวดวชิำทักษะวชิำชพี 

2.1 กลุม่ทักษะวชิำชพีพืน้ฐำน 
2.2 กลุม่ทักษะวชิำชพีเฉพำะ 
2.3 กลุม่ทักษะวชิำชพีเลอืก 
2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวชิำชพี 
2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวชิำชพี 

3. หมวดวชิำเลอืกเสร ี
4. กจิกรรมเสรมิหลักสตูร 
 

จดัแผนการเรยีนรู ้ 
มุง่เนน้สมรรถนะ 

 

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษา 

 (Vocational National Educational Test  : V-NET) 

การประเมนิมาตรฐานวชิาชพี  
(Vocational Qualifications : VQ) 
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เปรยีบเทยีบหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพีช ัน้สูง พุทธศกัราช 2546 

กบัหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพีช ัน้สูง พุทธศกัราช 2557 
 

ปวส. 2546 ปวส. 2557 

1. หลกักำร 1. หลกักำร 

- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผู้ ช านาญการเฉพาะ

สาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถ
เป็นหัวหน้างานหรือผู้ประกอบการได้ 

- มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ       

มีความรู้เตม็ภมูิ ปฏบิัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์ 

   การเรียนรู้จากสถานประกอบการได้และสามารถสะสม

การเรียนรู้และประสบการณ์ได้ 

 

- เพิ่มความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และ

พระราชบัญญัติแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระบบการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเทียบโอน  

ผลการเรียนรู้ 

- มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ       

มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต รวมทั้ง           

มีความยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถ

ปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและความ

ต้องการของตลาดแรงงาน  

2. จุดหมำย 2. จุดหมำย 

- เพื่ อให้มีความรู้และทักษะพื้ นฐานในการด ารงชีวิต        

มีทักษะ และสมรรถนะในงานอาชีพ มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้ความ รู้ในการสร้างงานให้

สอดคล้องกบัวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ

และภาคภมูิใจในอาชีพ รักงาน รักองค์กร มีบุคลิกภาพที่

ดี มี คุณ ธรรม  จ ริยธรรม  ซ่ือสัตย์  มี วินั ย  เป็นผู้ มี

พฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน และการ

อยู่ร่วมกัน  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร 

ท้องถิ่นและประเทศชาติ ปฏบิัติตนในฐานะพลเมืองดีตาม

ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีงาม ต่อต้าน 

   ความรุนแรงและสารเสพติด ด ารงไว้ซ่ึงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข มีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

3. เกณฑก์ำรใชห้ลกัสูตร 3. เกณฑก์ำรใชห้ลกัสูตร 

 ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญดังนี้  

- การเรียนการสอน 

- เวลาเรียน 

- หน่วยกติ 

- โครงสร้าง 

- โครงการ 

- ฝึกงาน 

- การเข้าเรียน 

- การประเมินผลการเรียน 

- กจิกรรมเสริมหลักสตูร 

- การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

- การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสตูร 

 ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้  

- การเรียนการสอน 

- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

- หน่วยกติ 

- โครงสร้าง 

- การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทกัษะวชิาชพี 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 

- การเข้าเรียน 

- การประเมินผลการเรียน 
- กจิกรรมเสริมหลักสตูร 
- การจัดแผนการเรียน 
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- การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

- การพัฒนารายวิชาในหลักสตูร 

- การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและ   

การอนุมัติหลักสตูร 

- การประกนัคุณภาพหลักสตูร 

4. จุดประสงคส์ำขำวิชำ 4. จุดประสงคส์ำขำวิชำ 

 ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้ เรียนทั้งด้านความรู้ 

ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัย         

ในสาขาวิชานั้นๆ 

 ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้ เรียนในสาขาวิชานั้น

ทั้ ง  3 ด้ าน  โดย ด้ าน เจตคติ เน้น เพิ่ ม ความคิด ริเร่ิม

สร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม เป็นผู้

มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความ

รุนแรงและสารเสพติด 

 

5. มำตรฐำนวิชำชีพ 5. มำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ 

 ก าหนดไว้เฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย

ความรู้และทักษะที่ผู้ ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ    

ต้องมี เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา

และสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการของอาชีพ 

 

 เพื่ อให้สอดรับกับคุณภาพของผู้ ส าเร็จการศึกษา      

ต าม กรอบม าต รฐ านคุ ณ วุฒิ อ าชี ว ศึ กษ าแ ห่ งช าติ           

ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ    

ที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 
6. โครงสรำ้งหลกัสูตร 6. โครงสรำ้งหลกัสูตร 

 หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกติ ดังโครงสร้าง

ต่อไปนี้ 

 1 หมวดวิชาสามัญ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

        1.1 วชิาสามัญทั่วไป              13 หน่วยกติ 
        1.2 วชิาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ     8 หน่วยกติ 

 2 หมวดวิชาชพี  ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกติ 

  2.1 วชิาชพีพื้นฐาน                   15 หน่วยกติ 
  2.2 วชิาชพีสาขาวิชา                  24 หน่วยกติ 

  2.3 วชิาชพีสาขางาน                  15 หน่วยกติ 
  2.4 โครงการ                            4 หน่วยกติ 

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 4 ฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 5 กจิกรรมเสริมหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 

 หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ ดังโครงสร้าง

ต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

     1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการสื่อสาร                     

                                     (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ) 
     1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา                     

                                     (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ) 
     1.3 กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการด ารงชีวิต                     

                                     (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ) 

2) หมวดวิชาทกัษะวชิาชพี ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

 2.1 ทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน                (15 หน่วยกติ) 

 2.2 ทกัษะวิชาชีพเฉพาะ                (21 หน่วยกติ) 
 2.3 ทกัษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ) 
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกติ) 

 2.5 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกติ) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

4) กจิกรรมเสริมหลักสตูร (2 ชั่วโมงต่อสปัดาห์) 
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7. รำยละเอียดของรำยวิชำ 7. รำยละเอียดของรำยวิชำ 

 ประกอบด้วย 

- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกติ (จ านวนชั่วโมง

เรียนต่อสปัดาห์ (นก.-ชม.))  

- รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 

- จุดประสงค์รายวิชา 

- มาตรฐานรายวิชา 

- ค าอธิบายรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกิตแยกเป็น (ชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ

จ านวนหน่วยกิต) และเพิ่มสมรรถนะรายวิชาเพื่ อเป็น

แนวทางส าหรับครูผู้ สอนและผู้ เรียนในเร่ือง ความ รู้ 

ความสาม ารถและทั กษ ะของรายวิช านั้ นๆ  โดยมี

องคป์ระกอบของรายวิชา ดังนี้ 

- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกติ  

(ทฤษฎี-ปฏบิัติ-หน่วยกติ)  

- รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 

- จุดประสงค์รายวิชา 

- สมรรถนะรายวิชา 

- ค าอธิบายรายวชิา 

 

8. กำรเพิม่รำยวิชำ 8. กำรเพิม่รำยวิชำ 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ในหมวด

วิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามความ

ต้องการของสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หรือ

ท้องถิ่น แต่รายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นจะต้องส่งมาขอ

รหัสจากส่วนกลาง และสามารถใช้ร่วมกนัได้ทุกสถานศึกษา 

 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาทักษะ

ชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรีได้

ตามความต้องการของสถานศึกษา  สถานประกอบการหรือ

ตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามที่ก าหนดไว้ 

9. อตัรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู ้ 9. อตัรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู ้

 เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกบัปฏบิัติควบคู่กนั เน้นภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ ประมาณ 40 ต่อ 60 ในการ 

จัดแผนการเรียนของหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  เพื่ อเน้น

ทกัษะของผู้เรียน 

 

10. กำรส ำเรจ็กำรศึกษำ 10. กำรส ำเรจ็กำรศึกษำ 

ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  

และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  2.00  จากระดับ 

4.00  เข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสตูรและประเมินผ่าน 

     ได้หน่วยกติสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสตูร 

     ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  2.00  จากระดับ 

4.00 

     ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

     เข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสตูรและประเมินผ่าน 
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นยิามศพัทท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

สถานศึกษา  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษา

ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 

หัวหน้าสถานศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและ

เอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง 

พุทธศักราช 2557 

หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสงู อยู่ในสงักดั หรือในความควบคุมดูแล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู การศึกษาตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 หลังจาก

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทยีบเท่า ใช้อกัษรย่อว่า “ปวส.” 

ผู้เข้าเรียน ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ       

ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

นักศึกษา ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 

ภาคเรียน ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น        

2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สปัดาห์ 

ภาคเรียนฤดูร้อน ช่วงเวลาที่ สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียนตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดู ร้อนในสถานศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธกิาร และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 

ผู้ปกครอง บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะ            

แก่นักศึกษา และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครอง 

ดูแลความประพฤติ ของนั กศึ กษาในระหว่างที่ เรียนอยู่ ในสถานศึ กษา                

และฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษา

ระบบทวิภาคี  

การศึกษาในระบบ การจดัการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยมีการก าหนด

จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น

เงื่อนไขของการส าเรจ็การศึกษาที่แน่นอน 
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การศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดหมาย รูปแบบ วิธี

การศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ

การศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

การศึกษาระบบทวิภาค ี การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  

ในเรื่ องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล          

โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่ งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ  

สถานประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่ร่วมมือกบัสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

ผู้ควบคุมการฝึก ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัด

การศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษา              

ในสถานประกอบการ 

ครูฝึก ผู้ ท าหน้าที่สอน ฝึก อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ครูนิเทศก ์ ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นักศึกษา 

ที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

ครูที่ปรึกษา ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ติดตามผล 

การเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพ ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการก ากบัดูแล ตรวจสอบและ

ประกนัคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษา 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้  ความสามารถ ตลอดจนลักษณะนิสัย 

ในการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ เครื่ องมื อที่ เหมาะสม  

ซึ่ งก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้ งจัดด าเนิ นการประเมิน 

ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการอ านวยการ ติดตามและก ากับ

ดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 
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บทที ่2 
สาระส าคญัของหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วชิาชพีช ัน้สงู พทุธศกัราช 2557 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ 

 

 

หลกัการของหลกัสตูร 

 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นสูง เพื่ อพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิค 

ให้ มี สมรรถน ะ มีคุณ ธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิช าชีพ  สามารถป ระกอบอาชีพ ไ ด้ 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและประชาคมอาเซียน ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ินและ

ระดับชาต ิ
2. เป็นหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง  เน้นสมรรถนะเฉพาะด้าน          

ด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้ เรียนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ     

สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอสิระ 

3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้ผู้ ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้     

เตม็ภมิู ปฏบัิติได้จริง มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี 

4.  เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. เป็นหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วม              

ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค             

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

จดุหมายของหลกัสตูร 

 

1. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อ     

ในระดับที่สงูขึ้น 

2. เพื่อให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้  ทกัษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้อง

กบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร 

สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภมิูใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 

5. เพื่ อให้ มี ปัญญา ใฝ่รู้  ใฝ่ เรียน มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการจัดการ             

การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้ จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ 

สร้างงานให้สอดคล้องกบัวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง      

ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบัการปฏบัิติในอาชีพนั้น ๆ  

7. เพื่อให้เป็นผู้ มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการ

ท างาน การอยู่ร่วมกนั มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสงัคม

เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตระหนักในปัญหาและความส าคัญ       

ของสิ่งแวดล้อม 
8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็น

ก าลังส าคัญในกรผลิตและให้บริการ 
9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะ

พลเมืองดีตามระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสตูร 
 

1. กำรเรียนกำรสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  ผู้ เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียน          

ที่ก าหนดและน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบ

ความรู้และประสบการณ์ได้ 
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏบัิติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย

รูปแบบเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผน 

แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่ม  

สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ เป็นอสิระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงาน

ผู้อื่น มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกจินิสยัที่เหมาะสมในการท างาน 
 

2. กำรจัดกำรศึกษำและเวลำเรียน 
การจัดการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้ เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา     
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ส่วนผู้เข้าเรียนที่ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า และผู้ เข้าเรียนที่ส าเรจ็การศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ใช้ระยะเวลา

เรียนประมาณ 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้  

2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต ตามที่ก าหนดและสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อกีตามที่เหน็สมควร 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอน        

ไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกนิ 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60  นาท ี
 

3. หน่วยกิต 
ก าหนดให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่าง 83 – 90 หน่วยกิต โดยการคิด    

หน่วยกติถือเกณฑด์ังนี้  
1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า     

36 ชั่วโมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

3) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า       

54 ชั่วโมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
4) รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
5) การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

320 ชั่วโมง เท่ากบั 4 หน่วยกติ 
6) การท าโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

 การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ของแต่ละรายวิชา ให้พิจารณาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 โดยก าหนดหลักและวิธีการ 

ดังนี้  

ควำมหมำยของ ท-ป-น 

ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่งสปัดาห์ 

ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนปฏบัิติต่อหนึ่งสปัดาห์ 

น หมายถึง จ านวนหน่วยกติที่ก าหนดไว้ของแต่ละรายวิชา 

ตวัอย่ำงรำยวิชำทฤษฎีที่ใชเ้วลำบรรยำยหรืออภิปรำย 

3000-1101  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  3 - 0 - 3 

ก าหนด ท - ป - น เท่ากบั 3 - 0 - 3 แปลความหมายได้ว่า 
3 หมายถึง  เรียนทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งสปัดาห์ เท่ากบั 3 หน่วยกติ 
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   (18 สปัดาห์ x 3 ชั่วโมง = 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน)  

  0 หมายถึง  ไม่มีชั่วโมงเรียนปฏบัิติ เท่ากบั 0 หน่วยกติ 
  3 หมายถึง  ผลรวมหน่วยกติ เท่ากบั 3 หน่วยกติ 

ตวัอย่ำงรำยวิชำปฏิบติัที่ใชเ้วลำในกำรทดลองหรือฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติักำร 

3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  2 - 2 - 3 

ก าหนด ท - ป - น เท่ากบั 2 – 2 - 3 แปลความหมายได้ว่า 
  2 หมายถึง เรียนทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งสปัดาห์ เท่ากบั 2 หน่วยกติ 
  (18 สปัดาห์ x 2 ชั่วโมง = 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน)  
  2 หมายถึง   เรียนปฏบัิตใินห้องปฏบัิติการ 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งสปัดาห์ เท่ากบั 1 หน่วยกติ 

    (18 สปัดาห์  x 2 ชั่วโมง = 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน)  
  3 หมายถึง  ผลรวมหน่วยกติ เท่ากบั 3 หน่วยกติ 

ตวัอย่ำงรำยวิชำปฏิบติัที่ใชเ้วลำในกำรฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงำนหรือภำคสนำม 

3101-2001  งานส่งถ่ายก าลัง   2 - 3 - 3 

ก าหนด ท - ป - น เท่ากบั 2 - 3 - 3 แปลความหมายได้ว่า 
  2 หมายถึง เรียนทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งสปัดาห์ เท่ากบั 2 หน่วยกติ 
  (18 สปัดาห์ x 2 ชั่วโมง = 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน)   
  3 หมายถึง เรียนปฏบัิตใินโรงฝึกงาน 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งสปัดาห์ เท่ากบั 1 หน่วยกติ 
  (18 สปัดาห์  x 3 ชั่วโมง = 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน)  
  3 หมายถึง  ผลรวมหน่วยกติ เท่ากบั 3 หน่วยกติ 

 

4. โครงสรำ้ง 

โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น             

3 หมวดวิชาและกจิกรรมเสริมหลักสตูรดังนี้  

4.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ   

 4.1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 

  2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.2  กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2) กลุ่มวิชาคณิตสาสตร์ 
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 4.1.1  กลุ่มทกัษะทางสงัคมและการด ารงชีวิต  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

  1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

 4.2.1 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน    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 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 

4.4 กจิกรรมเสริมหลักสตูร                 (2 ชั่วโมง/สปัดาห์) 

จ านวนหน่วยกติของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสตูร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง

ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม  

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องก าหนดรหัสวิชา 

จ านวนหน่วยกติ และจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 
 

5. กำรฝึกประสบกำรณท์กัษะวิชำชีพ 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ

เบ้ืองต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง     

ได้สมัผัสกบัการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศการท างานร่วมกัน 

ส่งเสริมการฝึกทักษะการสื่ อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิ เคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ              

การเผชิญสถานการณ์  ซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรียนท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่ อง         

ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคติที่ดี ในการท างานและการประก อบอาชีพอิสระ โดยการจัด               

ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพต้องด าเนินการ ดังนี้  
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ      

ในรูปของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวม

ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้น ารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     

ที่ตรงหรือสัมพันธก์ับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานของรัฐได้

โดยใช้เวลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

การคิดเวลารวมของการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า  320 ชั่วโมง ค านวณจาก 

จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ x วัน x สัปดาห์ (8 ชั่วโมง x 5 วัน x 8 สัปดาห์) ทั้งนี้  
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สถานศึกษาสามารถจัดให้มีฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  2 รายวิชา คือ ฝึกงาน 1 และฝึกงาน 2  

ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสปัดาห์ที่เทยีบเคียงกบัเกณฑด์ังกล่าวข้างต้น 

5.2 การตัดสนิผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏบัิติเช่นเดียวกบัรายวิชาอื่น 
 

6. โครงกำรพฒันำทกัษะวิชำชีพ 

เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์

จากสิ่งที่ได้เรียนรู้  ลงมือปฏบัิติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแต่การเลือก

หัวข้อหรือเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน          

การประเมินผลและการจัดท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มกไ็ด้ ทั้งนี้  ขึ้ นอยู่กับลักษณะของ

โครงการนั้นๆ โดยการจัดท าโครงการดังกล่าวต้องด าเนินการ ดังนี้  
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ

ในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง       

ค านวณจากจ านวนชั่วโมงในการท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ x หน่วยกิต (54 ชั่วโมง x 4 หน่วยกิต) 

ทั้งนี้  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพได้ 2 แบบ 

ดังนี้  

แบบที่ 1 จัดเป็นรายวิชาเดียว ต้องจัดอัตราส่วนชั่วโมงการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพในเวลาเรียนต่อนอกเวลาเรียน 1 : 2  ดังนี้  

อตัราส่วนชั่วโมงในเวลาเรียน 1 ส่วน เท่ากบั 72 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (216 ชั่วโมง x π)  
อตัราส่วนชั่วโมงนอกเวลาเรียน 2 ส่วน เท่ากบั 144 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (216 ชั่วโมง x 2/3)  
ดังนั้น ต้องจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในเวลาเรียน เท่ากับ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(72 ชั่วโมง ต่อ 18 สปัดาห์) และนอกเวลาเรียน เท่ากบั 8 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (144 ชั่วโมง ต่อ 18 สปัดาห์) 
 แบบที่ 2  จัดเป็นสองรายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบนัจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสปัดาห์ที่เทยีบเคียงกบัเกณฑด์ังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสนิผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏบัิติเช่นเดียวกบัรายวิชาอื่น 
 

7. กำรศึกษำระบบทวิภำคี 

เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  

เพื่ อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตรง            

ตามความต้องการของผู้ ใช้ ตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องน ารายวิชา  

ทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปร่วมก าหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของ

สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พร้อมจัดท า
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แผนฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้  อาจน ารายวิชาชีพอื่นในหมวดทักษะวิชาชีพไป

จัดร่วมด้วยกไ็ด้ 

จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็นไป      

ตามที่หลักสตูรก าหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

ทั้งนี้  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่ อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูมีคุณภาพและประสทิธภิาพ  
 

8. กำรเขำ้เรียน 

  ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นความรู้และมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 8.1 ผู้ เข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทยีบเท่า หรือส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า  

 8 .2  ผู้ เ ข้ า เรี ย น ที่ ส า เร็ จ ก ารศึ ก ษ า แ ล ะ มี คุ ณ สม บั ติ เ ป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้ ส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีต่างประเภทวชิาและสาขาวชิาที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วิชาชีพให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา กรณีผู้ เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านการเรียนรายวิชาที่เทยีบเท่ารายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สามารถ

ยื่นขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ ในรายวิชานั้น สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่กไ็ด้ ทั้งนี้  ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของสถานศึกษา 

 การเรียนรายวิชาปรับพื้ นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

สาขาวิชาและการตัดสนิผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 

9. กำรประเมินผลกำรเรียน 
เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
 

10. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า   

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่ อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ระเบียบวินัยของตนเอง การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์     

การท างาน ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท า

ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน    

ลงมือปฏิบัติ  ประเมินผลและปรับปรุงการท างาน ทั้ งนี้  ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี              

ให้เข้าร่วมกจิกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 
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10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557 พ.ศ.2558 
 

11. กำรจัดแผนกำรเรียน 

การจัดท าแผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะด าเนิน      

การสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัดอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

ประมาณ 40:60 ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะ

ดังนี้  
 11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามล าดับก่อน-หลัง 

ความง่าย-ยากของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถ

บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกนัเพื่อเรียนเป็นงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน 
 11.2 จัดให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความ

สนใจเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการน ารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/แหล่ง

วิทยาการให้ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณาก าหนดรายวิชาหรือ    

กลุ่มวิชาที่ตรงกบัลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ 

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3 หรือ 4 

คร้ังเดียว จ านวน 4 หน่วยกติ หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4 

รวม 4 หน่วยกติ ตามเงื่อนไขของหลักสตูรนั้น ๆ 
11.5 กจิกรรมเสริมหลักสตูร ให้ก าหนดกจิกรรมเสริมหลักสตูรไว้ในแต่ละภาคเรียน โดย

นักศึกษาต้องเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

11.6 จ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับการลงทะเบียน

เตม็เวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ และไม่เกนิ 22 หน่วยกติ ส่วนการลงทะเบียนเรียน

ในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกนิ 12 หน่วยกติ ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยไม่

ควรเกนิ 35 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

 หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจาก

เกณฑ์ข้างต้น อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องได้รับอนุญาตจาก

หัวหน้าสถานศึกษา 
 

12. กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลกัสูตร 

การตัดสนิผลการเรียนเพื่อส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร ให้ถือตามเกณฑต่์อไปนี้  

12.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะ

วิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 



 

คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 21 

 

12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00  

12.3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

12.4 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่านทุกภาคเรียนตามแผนการ

เรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
 

13. กำรพฒันำรำยวิชำในหลกัสูตร 

13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา

เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวติ ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวชิาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ 

กไ็ด้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ กลุ่ มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่ มวิชาสังคม ศาสตร์  กลุ่ มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วน 

ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชา

ทกัษะชีวิต 
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง

รายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้  และหรือพัฒนารายวิชา

เพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือ สภาพ ยุทธศาสตร์ของภู มิภาค                  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา

เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค   

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

ทั้ งนี้  การก าหนดรหัสวิชา จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่ วโม งเรียนให้ เป็นไป            

ตามที่หลักสตูรก าหนด 
 

14. กำรปรบัปรุงแกไ้ข พฒันำรำยวิชำ กลุ่มวิชำและกำรอนุมติัหลกัสูตร 

14.1 การพัฒนาหลักสตูรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสตูรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมัติหลักสตูร ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใช้หลักสตูรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

สามารถด าเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15. กำรประกนัคุณภำพหลกัสูตร 

ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย  

4 ประเดน็ คือ 
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15.1 คุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

15.2  การบริหารหลักสตูร 
15.3  ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
15.4  ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี

การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสตูรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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17 ทกัษะการคิดฯ 

18 ทกัษะทางสังคมฯ 
19 ทกัษะชีวิต 

ท-ป-น 
1 2 3 4 - 5 6 7 8 

 

ช่ือวิชำ 

ล ำดบัท่ีวิชำ  01-99 

วิชำเรียนร่วม 
หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

17-19  กลุ่มวิชาบูรณาการ 

20 กลุ่มกิจกรรม 

9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

      

สำขำวิชำ/วิชำเรียนร่วม กลุ่มวิชำ 

หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ     

กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 

 

 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 

หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ 
กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจดัการอาชีพ) 

20 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10 วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 

0X วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา) 

หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ 
00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา  

20 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

51-79 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี  

-  รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง     * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

ประเภทวิชำ 
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6 ประเภทวิชาประมง 
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม  8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
4 ประเภทวิชาคหกรรม  9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตร 3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

 

สำขำวิชำ 

0  วิชาเรียนร่วม 

3 0 0 0 

3 0 0 1 

3 x 0 0 

3 x x x 

แผนภาพที่ 2 การก าหนดรหัสวิชาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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กำรก ำหนดรหสัวิชำหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศกัรำช 2557 

 
  
ตวัเลขช่องที่ 1 แทน ประเภทของหลกัสูตร/ระดบัของหลกัสูตร 

เลข  1  หมายถึง  หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 
 เลข  2  หมายถึง  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 เลข  3  หมายถึง  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 

 เลข  4  หมายถึง  หลักสตูรปริญญาตร ี(ปทส.) 
 เลข  5  หมายถึง  ปริญญาตรี (ทล.บ.)  

ตวัเลขช่องที่ 2 แทน ประเภทวิชำ 
เลข  0  หมายถึง  วิชาเรียนร่วมหลักสตูร 
เลข  1  หมายถึง  อุตสาหกรรม 

 เลข  2  หมายถึง  พาณิชยกรรม 
 เลข  3  หมายถึง  ศิลปกรรม 

 เลข  4  หมายถึง  คหกรรม 

เลข  5  หมายถึง  เกษตรกรรม 

 เลข  6  หมายถึง  ประมง 
 เลข  7  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 เลข  8  หมายถึง  อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 เลข  9  หมายถึง  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตวัเลขช่องที่ 3 และ 4 แทน ล ำดบัสำขำวิชำของแต่ละประเภทวิชำ (รายละเอยีดตามภาคผนวก) 
สญัลกัษณ ์(–) แทน รำยวิชำที่พฒันำโดยส่วนกลำง 

สญัลกัษณ ์(*) แทน รำยวิชำที่พฒันำโดยสถำนศึกษำ 

ตวัเลขช่องที่ 5 และ 6 แทน ล ำดบัของกลุ่มวิชำ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 11 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 12 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 13 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 14 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 15 หมายถึง กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 16 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

หมวดวิชาทกัษะชีวิต      เลข 17 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการ ทกัษะทางการคิดและการแก้ปัญหา 

 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 18 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการ ทกัษะทางสงัคมและการด ารงชีวิต 

 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  เลข 19 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการ ทกัษะชีวิต 

 

 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 
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 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 10 หมายถึง กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 
     (เรียนร่วมหลักสตูรทางด้านการประกอบอาชีพ/

เรียนร่วมประเภทวชิา) 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 20 หมายถึง กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 
    (เรียนร่วมหลักสตูรทางด้านคอมพิวเตอร์)/ 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 21-49 หมายถึง ล าดับที่ของสาขางานในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 51-79 หมายถึง ล าดับที่ของสาขางานในรายวิชาทวิภาค ี

 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 80 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  เลข 85 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาวิชาชีพ 

 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  เลข 9X หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
 

 กจิกรรมเสริมหลักสตูร เลข 20 หมายถึง กลุ่มกจิกรรม 
ตวัเลขช่องที่ 7 และ 8 แทน ล ำดบัที่วิชำ 

เลข  01-99  หมายถึง  ล าดับที่วิชา 

ตวัอย่ำง รำยวิชำที่พฒันำโดยส่วนกลำง รหัสวิชา 2101-2206 แปลความหมายได้ว่า 

 

 
       
      
      
 

 

 
   
 
 
 
 

 

2 1 0 1 - 2 2 0 6 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกของสาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นสาขางาน ล าดับที่ 2 ของสาขาวิชาช่างยนต์ 
 

วิชาล าดับที่ 6 

รายวิชาที่พัฒนาโดยสว่นกลาง 

สาขาวิชาช่างยนต ์
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู 
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ตวัอย่ำง รำยวิชำที่พฒันำโดยสถำนศึกษำ รหัสวิชา 2000*1201 แปลความหมายได้ว่า 

 

 
       
      
      
 

 

 
   
 
 
 
 

 
มาตรฐานการศกึษาวชิาชพี 
 

คุณภาพของผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นสูง 

ประกอบด้วย 
 

1. ดำ้นคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ได้แก่  

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

กตัญญูกตเวท ีอดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสงัคม เป็นต้น 

1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี  

มีมนุษยสัมพันธ ์เชื่อม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้  ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 
 

2. ดำ้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ได้แก่ 

2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

2 0 0 0 * 1 2 0 1 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

วิชาล าดับที่ 1 

รายวิชาที่พัฒนาโดยสถานศึกษา 

รายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต 
 

วิชาเรียนร่วมหลักสตูร 

หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู 
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2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกบัการปฏบัิติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกบัผู้อื่น 

2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ 
 

3. ดำ้นสมรรถนะวิชำชีพ  ได้แก่ 

3.1 วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย 

3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ  
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผน แก้ปัญหา

และจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพรายการอื่นๆ ตามลักษณะสาขาวิชาและสาขางาน ซึ่งสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ 
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กรอบการจดัการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช ัน้สงู             
พุทธศกัราช 2557 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภำพที่ 3 กรอบการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

องคค์วามรู ้สมรรถนะ 

และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

ตามโครงสรา้งหลกัสูตร ปวส. 2557 

(ไมน่อ้ยกวา่ 83 หนว่ยกติ) 

หมวดวชิาทกัษะชวีติ 
(ไมน่อ้ยกวำ่ 21 นก.) 

 

เพื่อพัฒนำผูเ้รียนใหม้ีทักษะในกำรปรับตัวและ
ด ำเนินชวีติในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่ำของตน
และกำรพัฒนำตน มคีวำมใฝ่รู ้แสวงหำและพัฒนำ
ควำมรูใ้หม่ มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้หตุผล กำร
คดิวเิครำะห ์กำรแกปั้ญหำและกำรจัดกำร มทีักษะ
ในกำรสือ่สำร กำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรท ำงำนร่วมกับผูอ้ื่น  มีคุณธรรม จริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถงึควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมประกอบดว้ย 

• กลุม่ทักษะทำงภำษำและกำรสือ่สำร 
1) กลุม่วชิำภำษำไทย 
2) กลุม่วชิำภำษำตำ่งประเทศ 

• กลุม่ทักษะกำรคดิและกำรแกปั้ญหำ 
1) กลุม่วชิำวทิยำศำสตร ์
2) กลุม่วชิำคณติสำสตร ์

•  กลุม่ทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวีติ 
1) กลุม่วชิำสังคมศำสตร ์
2) กลุม่วชิำมนุษยศำสตร ์

 

• กลุม่ทักษะกำรคดิและกำรแกปั้ญหำ 

• กลุม่ทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชวีติ 

 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชพี 

(ไมน่อ้ยกวำ่ 56 นก.) 
 

เพื่อพัฒนำผู เ้รียนใหใ้ห เ้กิดสมรรถนะวิชำชีพ   
มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ วำงแผน 
จัดกำร ประเมนิผล แกปั้ญหำ ควบคุมและสอนงำน 
บูรณำกำรควำมรูแ้ละทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพแต่ละประเภทวิชำ 
สำขำวชิำและสำขำงำน  ประกอบดว้ย 

• กลุม่ทักษะวชิำชพีพืน้ฐำน 
• กลุม่ทักษะวชิำชพีเฉพำะ 
• กลุม่ทักษะวชิำชพีเลอืก 
• ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวชิำชพี 
• โครงกำรพัฒนำทักษะวชิำชพี 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี

(ไมน่อ้ยกวำ่ 6 นก.) 
 

ประกอบดว้ยวิชำที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตและหรือ
ทักษะวชิำชพี เพื่อเปิดโอกำสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีน
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจจำกรำยวิชำใน
ห ลั ก สู ต รป ร ะก ำศ นี ย บั ต รวิช ำชี พ ชั ้ น สู ง 
พุทธศักรำช 2557 ทกุประเภทวชิำ สำขำวชิำ และ
หมวดทักษะชีวิต เพื่อกำรประกอบอำชีพหรือ

กำรศกึษำตอ่ 

กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 

(ไมนั่บหน่วยกติ) 
 

เพื่อสง่เสรมิกำรพัฒนำทักษะชวีติและหรอืทักษะ
วชิำชพีปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมค่ำนยิมระเบยีบ
วินัยกำรต่อตำ้นควำมรุนแรงและสำรเสพติด 
ส่งเสรมิกำรคิด วเิครำะห์ สรำ้งสรรค์กำรท ำงำน
ปลูกฝังจติส ำนึกและเสรมิสรำ้งกำรเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ใชก้ระบวนกำรกลุ่มในกำรท ำ
ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิ่นรวมทั ้งกำร
ทะนุบ ำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีำม 
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บทที ่3 

การน าหลกัสตูรไปใช ้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ 

 

 
ความหมายและความส าคญัของการน าหลกัสูตรไปใช ้
 

การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะท าให้หลักสูตร 

ที่สร้างขึ้นด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้แก่ การเตรียมบุคลากร อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ

อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร  เป็นกระบวนการด าเนินงาน

และกิจกรรมต่าง ๆ ในการน าหลักสูตรไปสู่สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดหมายของ

หลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้จึงเป็นงานเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมีความเกี่ยวข้อง 

ในแต่ละส่วนของการน าหลักสูตรไปใช้  เช่นหน่วยงานส่วนกลางเกี่ยวข้องในด้านการบริหารและบริการ

หลักสูตรกบัการนิเทศและติดตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวข้องในด้านการบริหาร

และบริการหลักสูตร การจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในสถานศึกษา ครูผู้สอนซึ่งอาจกล่าวได้ว่า

เป็นบุคคลที่ส าคัญที่สดุ เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสตูร 
 

การน าหลักการ จุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค์สาขาวิชา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

สาขาวิชาและสาขางาน เนื้ อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไปสู่ผู้ เรียน นับว่ามี

ความส าคัญยิ่งกว่าขั้นตอนอื่นใดสามารถเป็นตัวบ่งชี้ ถึงความส าเรจ็หรือความล้มเหลวของหลักสูตรโดยตรง 

หลักสตูรแม้จะได้สร้างไว้ดีเพียงใด กย็ังไม่สามารถกล่าวได้ว่าจะประสบความส าเรจ็ถ้าหากว่าการน าหลักสตูร

ไปใช้เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเพียงพอความล้มเหลวของหลักสูตรจะบังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ดังนั้นบุคคลผู้ เกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรไปใช้จะต้องท าความเข้าใจกับวิธีการขั้นตอนต่างๆ เพื่ อให้

ความสามารถน าหลักสตูรไปใช้อย่างมีประสทิธผิลสงูสุด 
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หลกัการทีส่ าคญัในการน าหลกัสตูรไปใช ้
 

หลักการส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ของหลักสตูร มีดังนี้  

1. วางแผนและเตรียมการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และท าความเข้าใจแก่บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวางแผนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาจาก

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดขั้นตอนกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีระบบ  นับแต่การอบรมครู การจัดครู

เข้าสอนตามหลักสตูร การจัดแผนการเรียน ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้องเรียน-ห้องปฏบัิติการ  

วิธกีารจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

3. จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน ได้แก่ งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 

รวมทั้งอาคารสถานที่ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ 

4. พัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านเทคนิควิธีการสอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การผลิตและใช้

สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาความรู้  

ทกัษะและประสบการณ์จากการศึกษา อบรม ทศันศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ทนัต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

5. นิเทศติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร ตั้งแต่ระดับรายวิชาและระดับสาขาวิชาโดย

ครูผู้สอน หัวหน้าแผนก หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับแก้ไขปัญหา

และพัฒนาการน าหลักสตูรไปใช้ให้มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

 

การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 

 

การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว สถานศึกษาจ าเป็นต้อง 

มีการวางแผน เตรียมการ และประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ ในเรื่องต่อไปนี้  
1. กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ แก่ครู บุคลำกร นักเรียนและ

ผูป้กครอง สถานศึกษาสามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการศึกษาให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลทั่วไปได้หลากหลายช่องทาง เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย สถานีวิทยุ การสื่อสารด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุม สัมมนา เป็นต้น และด าเนินการจัดแนะแนวตามสถานที่ ต่ างๆ 

โดยประสานงานกับชุมชน ท้องถ่ิน ส่วนราชการ สถานศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อให้ค าปรึกษา 

ในการศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพในการประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้  สถานศึกษาควรจัด

การศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน  ท้องถ่ิน และ  

ตามความพร้อม ศักยภาพของสถานศึกษา 
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2. กำรจัดท ำคู่มือนกัเรียนและเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือนักเรียน และ
เอกสารอื่น ๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น เพื่อใช้ส าหรับเผยแพร่หรือประกอบการประชาสมัพันธ์การจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  

3. กำรรับสมัครผูเ้ข้ำเรียน กำรสอบคัดเลือก/คัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน 
สถานศึกษาวางแผนและจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 

4. กำรจัดแผนกำรเรียนตลอดหลกัสูตรของแต่ละสำขำวิชำ สถานศึกษาต้องก าหนดให้ 

ทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนตลอดหลักสตูรของแต่ละสาขาวิชา และสาขางานที่เปิดสอน 

5. กำรจัดตำรำงสอน ตำรำงเรียนและตำรำงกำรใชห้้องเรียน-ห้องปฏิบติักำรในแต่ละ 

ภำคเรียน สถานศึกษาต้องก าหนดให้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับทุกแผนกวิชา จัดท า

ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก ตารางสอนรวม ตารางสอนส่วนบุคคล พร้อมทั้งจัดตารางการใช้

ห้องเรียน-ห้องปฏบัิติการในแต่ละภาคเรียน 

6. กำรจัดเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณแ์ละสื่อกำรเรียนรูข้องแต่ละรำยวิชำ  สถานศึกษา
จะต้องจัดหา ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อ

การจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ จะต้องน านวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

7. กำรก ำหนดภำรกิจ บทบำทหนำ้ที่แก่บุคลำกรที่เกี่ยวขอ้ง สถานศึกษาต้องก าหนดภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาให้ครอบคลุม ชัดเจน และเป็นไปตามระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  

8. กำรจัดท ำโครงกำรสอนและแผนกำรจัดกำรเรียนรูข้องแต่ละรำยวิชำ  สถานศึกษา
ก าหนดให้ทุกแผนกวิชาจะต้องจัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เช่น แผนการสอน 

ใบช่วยสอนต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์

รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 

9. กำรวำงแผนกำรนิเทศภำยใน ติดตำมและประเมินผล สถานศึกษาต้องวางแผนการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียน  

การสอนใหบ้รรลุจุดหมำยของหลกัสูตร และสอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 

 
 

 

การบรหิารหลกัสตูร 
 

การบริหารหลักสูตรเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องพิจารณาตามเกณฑก์ารใช้หลักสตูรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้  ดังนี้  
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1. การก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่จะเปิดด าเนินการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาว่าจะจัดในระบบและหรือระบบทวิภาคี ควรจะจัดแผนการเรียนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ในแต่ละภาคเรียนอย่างไร รวมทั้งจะก าหนดให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเม่ือใดและวิธใีดได้บ้าง 

2. เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ควรเป็น

อย่างไร ทั้งนี้  ควรจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความ

เข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานและสามารถประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ รวมทั้ง 

มีเจตคติและกจินิสยัที่เหมาะสมในการท างาน 

3. การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ควรก าหนดไว้ในภาคเรียน

ใด จะประสานความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการและหรือแหล่งวิทยาการใด สามารถ

จะน ำรายวิชาใดในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกร่วมในภาคเรียนนั้นและ 
จะให้ใครเป็นผู้ รับผิดชอบ รวมทั้งจะก าหนดขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแผน  

การฝึก กระบวนการฝึก การนิเทศและการวัดผลประเมินผลอย่างไร 

4. การจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ควรก าหนดไว้ในภาคเรียนใดและจะมีขั้นตอน

กระบวนการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สถานศึกษาจะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ

เพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งคุณภาพชีวิตอะไรบ้าง ในวันใดของสปัดาห์แต่ละภาคเรียน  

6. การเทียบโอนผลการเรียนรู้  จะด าเนินการอย่างไรทั้งการเทียบโอนผลการเรียนส าหรับ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนจากหลักสูตรระดับเดียวกันซึ่งได้มาจากการเรียนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 

และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ส าหรับนักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือ

ฝึกงานในสถานประกอบการ หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อน

เข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอไปเรียนหรือฝึกปฏบัิติในสถานประกอบการ 

7. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จะจัดให้มีการประเมินเม่ือใด โดยใคร และจะใช้เกณฑ์และ

เคร่ืองมือในการประเมินอะไร อย่างไร  

8. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) จะต้องจัดเตรียมการและ

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

9. การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาหลักสตูรในระดับ

ใดได้บ้าง มีหลักการและกระบวนการพัฒนาและขออนุมัติอย่างไร 

10. การนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร จะด าเนินการติดตามประเมินผลอะไรบ้าง

อย่างไร มีอะไรเป็นตัวชี้ วัดที่จะต้องรวบรวมและน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป 

11. การประกนัคุณภาพหลักสตูร จะวางแผนการด าเนินการส ารวจรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง จาก

ใครจะก าหนดตัวบ่งชี้ อะไรและก าหนดเกณฑ์การประเมินอย่างไร ภายใต้ขอบเขตการประเมินอย่างน้อย 

4 ประเด็นตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ คุณภาพของผู้ ส าเร็จ

การศึกษาการบริหารหลักสตูรทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
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แนวทางการพฒันาสาขาวชิา 
 

การพัฒนาสาขาวิชา สามารถด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 1) การพัฒนาสาขาวิชาในหลักสตูรเดิม

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรปัจจุบัน 2) การพัฒนาสาขาวิชาที่ยังไม่เคย

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยสาขาวิชาที่พัฒนาจะต้องไม่ซ า้ซ้อนกับสาขาวิชาที่มีอยู่เดิม 

ทั้งนี้  กระบวนการในการพัฒนาสาขาวิชามีล าดับขั้นตอน ดังนี้   
1. สถานศึกษาท าหนังสือขออนุญาตพัฒนาสาขาวิชาเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา โดยแนบโครงการ แผนงาน และผลการศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา

สาขาวิชา ทั้งนี้  การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาสาขาวิชา ประกอบด้วย การวิเคราะห์

งาน (Job Analysis) การส ารวจความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ การประเมิน 

ความพร้อมของสถานศึกษาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านผู้สอน ผู้ เรียน และทรัพยากรที่ใช้

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
2. เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการพัฒนาสาขาวิชา 

3. สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนาสาขาวิชา อย่างน้อย 7 คน 

ประกอบด้วย ครู คณาจารย์ ผู้ เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์

ตามสาขาอาชีพ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

4. สถานศึกษาด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่ อพัฒนาสาขาวิชา ทั้งนี้  

การพัฒนาสาขาวิชาจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริงของอาชีพนั้นๆ หรือตาม

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือมาตรฐานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัอาชีพนั้น ๆ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
5. สถานศึกษาเสนอการพัฒนาสาขาวิชาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วน าเสนอเข้ามาอีกครั้ง 

หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ชอบให้ด าเนนิการเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

6. สถานศึกษาเสนอเอกสารหลักสูตรสาขาวิชาที่พัฒนา และแผนการเรียน พร้อมแนบเอกสาร

ดังนี้  1) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนาสาขาวิชา  2) ส าเนามติ/รายงานการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาที่เหน็ชอบการพัฒนาสาขาวิชา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเข้า

สู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติ 
7. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนา

สาขาวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กรณีตรวจสอบ

เบ้ืองต้นแล้วพบข้อบกพร่องให้ด าเนินการส่งคืนสถานศกึษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หากตรวจสอบแล้ว

ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรต่อไป 
8. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึ กษาและวิชาชีพ เสนอหลักสูตรสาขาวิชาที่พัฒนาต่อ

คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
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หลักสตูร กรณีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เหน็ชอบ ให้สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

แล้วน าเสนอเข้ามาพิจารณาอกีครั้ง หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาพิจารณาต่อไป 
9. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเสนอหลักสูตรสาขาวิชาที่พัฒนา ซึ่งผ่านความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต่อ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว 

ไม่เห็นชอบ ให้สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วน าเสนอตามกระบวนการอีกครั้ง หาก

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ชอบให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

10. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพท าหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาเพื่อทราบและลงนามในค าสั่งอนุมัติการพัฒนาสาขาวิชา 
  11. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ท าหนังสือแจ้งสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

เพื่อทราบการอนุมัติการพัฒนาสาขาวิชา และท าหนังสอืแจ้งส านักงาน ก.พ. เพื่อขอรับรองคุณวุฒิ 
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   กระบวนการในการพฒันาสาขาวิชามีล าดับขั้นตอนดังนี้  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนภำพที่ 4  แนวทางการพัฒนาสาขาวิชา 

สอศ. แจ้งผลการอนุมัติการพัฒนาสาขาวิชาแก่

สถานศึกษาหน่วยงานในสังกัด  

 

 

   ไม่เห็นชอบ 

สถานศึกษาท าหนังสือขออนุญาตพัฒนาสาขาวิชา

เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาด าเนนิการพัฒนาสาขาวิชา 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 

  ด าเนนิการปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 

สมอ. ตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนาสาขาวิชา 

 

เห็นชอบ 

เลขาธิการฯ ลงนามในค าส่ังอนุมัติหลักสูตร 

 

เลขาธิการฯ พิจารณาอนุญาตให้

ด าเนินการพัฒนาสาขาวิชา 

 

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานพฒันาสาขาวิชา 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สถานศึกษาเสนอการพฒันาสาขาวิชาต่อ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้

ความเห็นชอบการพัฒนาสาขาวิชา 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

กล่ันกรองการพัฒนาสาขาวิชา 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณา

ให้ความเห็นชอบการพัฒนาสาขาวิชา 

สถานศึกษา

ปรับปรุง/แก้ไข 
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แนวปฏบิตักิารเพิม่สาขางานในหลกัสตูร 

 

การเพิ่มสาขางานในหลักสตูร ต้องเป็นสาขางานที่ไม่ซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงกบัสาขางาน/สาขาวิชา

ที่มีอยู่ในหลักสตูร มีล าดับขั้นตอนดังนี้  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อพัฒนาสาขางาน 

สถานศึกษาด าเนนิการศึกษา ส ารวจ วเิคราะห์ 

สาขางานที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมในหลักสูตร 

สถานศึกษาด าเนนิการพัฒนาสาขางาน 

ไม่เห็นชอบ 

 

ด าเนินการ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เห็นชอบ 

สถานศึกษาเสนอการพฒันาสาขางานต่อ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้

ความเห็นชอบการพัฒนาสาขางาน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สมอ.จัดประชุมคณะท างานพจิารณา 

การพัฒนาสาขางาน 

 

 
เลขาธิการฯ ลงนามในค าส่ังอนุมัต ิ

การพัฒนาสาขางาน 

แจ้งผลการพัฒนาสาขางาน 

แก่สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนภำพที่ 5  แนวปฏิบัติการพัฒนาสาขางานในหลักสตูร 
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1. สถานศึกษาด าเนินการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ สาขางานที่ ต้องการพัฒนา เพิ่ มเติม 

ในหลักสตูรตามความต้องการของสงัคม ชุมชน และสถานประกอบการ 

2. สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อพัฒนาสาขางาน อย่างน้อย 

7 คน ประกอบด้วย ครู คณาจารย์ ผู้ เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการที่มีความรู้  ความสามารถและ

ประสบการณ์ตามสาขาอาชีพ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

3. สถานศึกษาด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่ อพัฒนาสาขางาน โดยต้อง

จัดท าสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม พร้อมทั้งสร้างรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพ

เลือกของสาขางาน โดยก าหนดรหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง จ านวนหน่วยกิต จุดประสงค์รายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้ครบตามหน่วยกิตที่ก าหนดตามโครงสร้างของหลักสูตร

สาขาวิชานั้นๆ 
4. สถานศึกษาเสนอการพัฒนาสาขางานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ 

กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วน าเสนอเข้ามาอีกครั้ง 

หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ชอบให้ด าเนนิการเสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
5. สถานศึกษาเสนอการพัฒนาสาขางานต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาอนุมัติ  โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนาสาขางานในหลักสูตร สมรรถนะ

วิชาชีพของสาขางาน รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกของสาขางานที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมตามหน่วยกิต

ที่ก าหนดในโครงสร้างของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวิชาจะต้องก าหนดรหัสวิชา 

รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง จ านวนหน่วยกิต จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

พร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้  1) ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนาสาขางาน  2) ส าเนามติ/รายงาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่เหน็ชอบการพัฒนาสาขางาน 

6. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานพิจารณา 

การพัฒนาสาขางาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการพัฒนาสาขางานในหลักสูตร กรณีคณะท างานฯ 

พิจารณาแล้วพบข้อบกพร่องให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วน าเสนอเข้ามาอกีครั้ง หากคณะท างานฯ 

พิจารณาแล้วเหน็ควรให้เพิ่มสาขางานให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

7. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพท าหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาเพื่อทราบและลงนามในค าสั่งอนุมัติการพัฒนาสาขางานในหลักสตูร 

8. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพแจ้งผลการพัฒนาสาขางานในหลักสูตร 

แก่สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันที่มีความประสงค์พัฒนารายวิชาในหลักสูตร สามารถ

ด าเนินการได้ดังนี้  

หมวดวิชำทกัษะชีวิต สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ กไ็ด้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระ

ของกลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา กลุ่มทักษะทางสังคมและการ

ด ารงชีวิต ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพื่อให้บรรลุ

จุดประสงค์ของหมวดวิชาทกัษะชีวิต 
หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ สามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ในส่วนของจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธบิายรายวิชาได้ โดยไม่ต้องรายงานให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงรายละเอียด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อรหัสวิชา 

รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง และจ านวนหน่วยกิต ส่วนการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 

จะพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของ

สถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภมิูภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

หมวดวิช ำเลื อก เส รี  ส าม ารถพั ฒ น ารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ได้ต ามความ ต้องการของ 

สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
ทั้งนี้  การก าหนดรหัสรายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการพัฒนาเพิ่มเติมใน

หลักสตูร จะใช้สญัลักษณ์ * แทนสญัลักษณ์ - ตัวอย่างเช่น สถานศึกษาแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มรายวิชาในกลุ่ม

วิชาภาษาไทย ดังนั้นจะต้องก าหนดรหัสวิชา คือ 3000*1101 โดยกระบวนการในการพัฒนารายวิชา 

ในหลักสตูรมีล าดับขั้นตอนดังแผนภาพต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏบิตักิารพฒันารายวชิา/เพิม่รายวชิาในหลกัสตูร 
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แผนภำพที่ 6  แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชา/เพิ่มรายวิชาในหลักสูตร 

 

1. สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนารายวิชา โดยคัดเลือกจากครู 

คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในรายวิชาที่ต้องการเพิ่มในหลักสตูร 

2. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อด าเนินการพัฒนารายวิชา โดยจัดท า

รายละเอียดของรายวิชา ประกอบด้วย การก าหนดรหัสวิชา รายชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง จ านวนหน่วยกิต 

จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธบิายรายวิชา 
3. สถานศึกษาเสนอการพัฒนารายวิชาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ อให้ความเห็นชอบ 

กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วน าเสนอเข้ามาอีกครั้ง 

หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหน็ชอบให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาด าเนนิการพัฒนารายวิชา 

 

 

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 

คณะท างานพัฒนารายวิชา 

 

สมอ.ตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนารายวิชา 

 

สมอ. ท าหนังสือเสนอเลขาธิการฯ  

เพื่อทราบ และจัดเกบ็ข้อมูลการพัฒนา

รายวิชาในฐานข้อมูล 

สถานศึกษารายงานการพัฒนารายวิชาให้ สอศ. ทราบ 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามใน 

ค าส่ังอนุมัติการพัฒนารายวิชา 

ด าเนินการ 
ปรับปรุง/แก้ไข 

คณะกรรมการสถานศึกษา

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การพัฒนารายวิชา 

      ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 
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4. สถานศึกษาเสนอผู้ อ านวยการสถานศึกษาลงนามในค าสั่งอนุมัติการพัฒนารายวิชา 

ในหลักสตูร 
5. สถานศึกษารายงานการพัฒนารายวิชาให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ทั้งนี้

ในหนังสือต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตร รายละเอียดของ

รายวิชาที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะด าเนินการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหลักสตูร 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หรือหมวดวิชาใดพร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้  1) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ/คณะท างานพัฒนารายวิชา  2) ส าเนาค าสั่งอนุมัติการพัฒนารายวิชาในหลักสตูร 

6. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนา

รายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย การก าหนดรหัสวิชา รายชื่ อวิชา จ านวนชั่วโมง จ านวนหน่วยกิต 

จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา กรณีตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วพบว่ารายวิชา  

ที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมซ ้ากับรายวิชาที่สถานศึกษาอื่นเคยพัฒนาไว้ก่อนหน้าแล้ว ส านักมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษาและวิชาชีพจะท าหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาให้น ารายวิชาที่มีอยู่แล้วไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน หากกรณีเป็นรายวิชาใหม่ที่ยังไม่มีในฐานข้อมูล ส านักมาตรฐานการอาชีวศึ กษาและวิชาชีพ 

จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

7. ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพท าหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาเพื่อทราบ พร้อมทั้งจัดเกบ็ข้อมูลการพัฒนารายวิชาในฐานข้อมูล 
 

 

ประกาศ/ระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใชห้ลกัสตูร 

 

ในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามประกาศ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการใช้หลักสตูร ได้แก่ 

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสงู พ.ศ. 2556 

3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ให้ใช้หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก 
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ประเภทวิชำอุตสำหกรรม      

3101 เทคนิคเครื่องกล      

   1) สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 21 56 6 - 83 

    2) สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 21 56 6 - 83 

    3) สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ 21 56 6 - 83 

    4) สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 21 56 6 - 83 

    5) สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณิชย์ 21 56 6 - 83 

    6) สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสรีถยนต์ 21 56 6 - 83 

    7) สาขางานบ ารุงรักษาเคร่ืองกลอุตสาหกรรมไฟฟ้า 21 56 6 - 83 

    8) สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลระบบขนส่งทางราง 21 56 6 - 83 

3102 สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต      

    1) สาขางานเคร่ืองมือกล 21 56 6 - 83 

    2) สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 21 56 6 - 83 

    3) สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก 21 71 6 - 83 

    4) สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 21 56 6 - 83 

3103 สำขำวิชำเทคนิคโลหะ      

    1) สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 21 56 6 - 83 

    2) สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑโ์ลหะ 21 56 6 - 83 

    3) สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 21 56 6 - 83 

    3) สาขางานเชื่อมทอ่และถังความดัน 21 56 6 - 83 

3104 สำขำวิชำไฟฟ้ำ 
         1) สาขางานไฟฟ้าควบคมุ 

 

21 

 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

    2) สาขางานไฟฟ้าก าลัง 21 56 6 - 83 

    3) สาขางานเคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 21 56 6 - 83 

    4) สาขางานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 21 56 6 - 83 

    5) สาขางานบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า 21 56 6 - 83 

    6) สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ 21 56 6 - 83 

    7) สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 21 56 6 - 83 
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ประเภทวิชำอุตสำหกรรม      

3105 สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส ์      

   1) สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 21 56 6 - 83 

    2) สาขางานระบบภาพและระบบเสยีง 21 56 6 - 83 

3106 สำขำวิชำช่ำงก่อสรำ้ง      

    1) สาขางานก่อสร้าง 21 56 6 - 83 

3107 สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน      

    1) สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 21 56 6 - 83 

    2) สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน 21 56 6 - 83 

    3) สาขางานตกแต่งภายใน 21 56 6 - 83 

3108 สำขำวิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม 
         1) สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 

 

21 

 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

3109 สำขำวิชำส ารวจ      

    1) สาขางานส ารวจ 21 56 6 - 83 

3110 สำขำวิชำเขียนแบบเครื่องกล      

    1) สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 21 56 6 - 83 

3111 สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม 
         1) สาขางานติดตั้งและบ ารุงรักษา 

 

21 

 

56 

 
6 

 

- 

 

83 

    2) สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 21 56 6 - 83 

3112 สำขำวิชำกำรพิมพ ์
         1) สาขางานการพิมพ ์

 

21 

 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

3113 สำขำวิชำเทคนิคพลงังำน 
 

     

    1) สาขางานเทคนิคการควบคมการผลิตพลังงาน   21 56 6 - 83 

    2) สาขางานเทคนิคการซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรมพลังงาน 21 56 6 - 83 

    3) สาขางานเทคนิคการจัดพลังงาน 21 56 6 - 83 

3115 สำขำวิชำเทคนิคกำยอุปกรณ ์
         1) สาขางานกายอุปกรณ ์

 

21 
 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

3116 สำขำวิชำเทคนิคแว่นตำและเลนส ์

         1) สาขางานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 

 

21 
 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

3117 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรต่อเรอื      

    1) สาขางานเทคโนโลยีการต่อเรือ 21 56 6 - 83 
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3119 สำขำวิชำเทคโนโลยโีทรคมนำคม      

  1) สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 21 56 6 - 83 

  2) สาขางานเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายตอนนอก 21 56 6 - 83 

  3) สาขางานเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 21 56 6 - 83 

  4) สาขางานเทคโนโลยีระบบสื่อสารวิทยุ 21 56 6 - 83 

3120 สำขำวิชำเครื่องมือวดัและควบคุม      

  1) สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม 21 56 6 - 83 

3121 สำขำวิชำโยธำ      

  1)สาขางานโยธา 21 56 6 - 83 

3122 สำขำวิชำเทคโนโลยยีำง      

  1) สาขางานเทคโนโลยียาง 21 56 6 - 83 

3123 สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม      

  1) สาขางานเคมอีุตสาหกรรม 21 56 6 - 83 

3124 สำขำวิชำปิโตรเคม ี      

  1) สาขางานปิโตรเคมี 21 56 6 - 83 

3126 สำขำวิชำช่ำงอำกำศยำน      

  1) สาขางานช่างอากาศยาน 21 56 6 - 83 

3127 สำขำวิชำแมคคำทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต ์      

  1) สาขางานแมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต์ 21 56 6 - 83 

3128 สำขำวิชำเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์      

  1) สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 21 56 6 - 83 

  2) สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 21 56 6 - 83 

  3) สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 21 56 6 - 83 

  4) สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 21 56 6 - 83 

3132 สำขำวิชำเทคโนโลยปิีโตรเลียม (ยังใอนุมัติ)      

  1) สาขางานเทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 21 56 6 - 83 

  2) สาขางานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ      

3201 สำขำวิชำกำรบญัชี      

    1) สาขางานการบัญช ี 21 56 6 - 83 

3202 สำขำวิชำกำรตลำด      

    1) สาขางานการตลาด 21 56 6 - 83 
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3203 สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร      

         1) สาขางานการเลขานุการ 21 56 6 - 83 

3204  สำขำวิชำคอมพิวเตอรธุ์รกิจ      

          1) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 21 56 6 - 83 

3205  สำขำวิชำกำรเงินกำรธนำคำร      

          1) สาขางานการเงินการธนาคาร 21 56 6 - 83 

3206  สำขำวิชำธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ      

          1) สาขางานธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 21 56 6 - 83 

3207  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย ์      

          1) สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 21 56 6 - 83 

3209  สำขำวิชำธุรกิจสถำนพยำบำล      

          1) สาขางานธุรกจิสถานพยาบาล 21 56 6 - 83 

3211  สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจคำ้ปลีก      

          1) สาขางานธุรกจิค้าปลีกทั่วไป 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานธุรกจิค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานธุรกจิค้าปลีกสรรพสนิค้า 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานธุรกจิค้าปลีกซุปเปอร์เซน็เตอร์ 21 56 6 - 83 

          5) สาขางานธุรกจิค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เกต็ 21 56 6 - 83 

          6) สาขางานธุรกจิค้าปลีกสนิค้าเฉพาะอย่าง      
          7) สาขางานธุรกจิการบริการ 21 56 6 - 83 

          8) สาขางานธุรกจิค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร 21 56 6 - 83 

3212  สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศธุรกิจ      

          1) สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกจิ 21 56 6 - 83 

3214  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส ์      

          1) สาขางานการจัดการโลจิสติกส ์ 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการจัดการการขนส่ง 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานการจัดการคลังสนิค้า 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานตัวแทนออกของ 21 56 6 - 83 

3215  สำขำวิชำกำรจัดกำรทัว่ไป      

          1) สาขางานการจัดการทั่วไป 21 56 6 - 83 

3216  สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนกังำน      

          1) สาขางานการจัดการส านักงาน 21 56 6 - 83 

 



 

คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 46 

 

ประเภทวิชำ รหสัสำขำวิชำ ช่ือสำขำวิชำและสำขำงำน 

ห
ม
วด

วิช
ำท

กั
ษ
ะชี
วิต

 

ห
ม
วด

วิช
ำท

กั
ษ
ะว
ิช
ำชี
พ

 

ห
ม
วด

วิช
ำเ
ล
ือ
ก
เส
ร ี

กิ
จ
ก
รร
ม
เส
ริม

ห
ล
กั
สู
ต
ร 

ห
น
่วย
กิ
ต
รว
ม

 

ประเภทวิชำศิลปกรรม      

3301  สำขำวิชำวิจิตรศิลป์      

          1) สาขางานวิจิตรศิลป์ 21 56 6 - 83 

3302  สำขำวิชำกำรออกแบบ      

          1) สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป์ 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานการออกแบบตกแต่งภายใน 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 21 56 6 - 83 

3303  สำขำวิชำศิลปหตัถกรรม      

          1) สาขางานเทคนิคงานดิน 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานเทคนิคงานหนัง 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานเทคนิคงานหล่อ 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานเทคนิคงานพิมพย้์อม 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  สำขำวิชำเทคโนโลยีเซรำมิก      

          1) สาขางานเทคโนโลยีเซรามิก 21 56 6 - 83 

3305  สำขำวิชำศิลปหตัถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดบั      

          1) สาขางานศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 21 56 6 - 83 

3306  สำขำวิชำกำรถ่ำยภำพและมลัติมีเดีย      

          1) สาขางานการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานศิลปะการถ่ายภาพ 21 56 6 - 83 

3307  สำขำวิชำเทคโนโลยีศิลปกรรม      

          1) สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม 21 56 6 - 83 

3308  สำขำวิชำคอมพิวเตอรก์รำฟิก      

          1) สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานมัลติมีเดีย 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานแอนิเมชั่น 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานสื่อสิ่งพิมพ ์

 

21 56 6 - 83 
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3309  สำขำวิชำเทคโนโลยผีลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรมเครื่องหนงั 

          1) สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

 

21 

 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

3310  สำขำวิชำเครื่องประดบัอญัมณี      

          1) สาขางานเคร่ืองประดับอญัมณี 21 56 6 - 83 

3311  สำขำวิชำออกแบบเครื่องประดบัอญัมณี 

          1)สาขางานออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี 

 

21 

 

56 

 

6 

 

- 

 

 

3315  สำขำวิชำช่ำงทองหลวง      

          1) สาขางานช่างทองหลวง 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานเคร่ืองประดับอญัมณี 21 56 6 - 83 

          3) สาขางานออกแบบเคร่ืองประดับอญัมณี 21 56 6 - 83 

          4) สาขางานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอญัมณีและ   

              เคร่ืองประดับ 
21 56 6 - 83 

          5) สาขางานเทคนิคการท าต้นแบบและการหล่อ  

              เคร่ืองประดับอญัมณ ี

21 56 6 - 83 

          6) สาขางานการจัดกรธุรกจิเคร่ืองประดับอญัมณี 21 56 6 - 83 

3317  สำขำวิชำดนตรีและเทคโนโลยี      

          1) สาขางานดนตรีและเทคโนโลยี 21 56 6 - 83 

3318  สำขำวิชำกำรพิมพส์กรีน (ยงัไม่อนุมติั)      

          1) สาขางานการพิมพ์สกรีน 21 56 6 - 83 

3319  สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ (ยงัไม่อนุมติั)      

          1) สาขางานออกแบบนิเทศศิลป์ 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชำคหกรรม      

3401  สำขำวิชำเทคโนโลยแีฟชัน่และสิ่งทอ      

          1) สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 21 56 6 - 83 

3402  สำขำวิชำเทคโนโลยีออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ      

          1).สาขางานเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 21 56 6 - 83 

3403  สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม      

          1).สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการจัดกรธุรกจิเคร่ืองประดับอญัมณี 21 56 6 - 83 

3404  สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร      

          1).สาขางานอาหารและโภชนาการ 21 56 6 - 83 

          2) สาขางานการแปรรูปอาหาร 21 56 6 - 83 
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3405  สำขำวิชำอุตสำหกรรมอำหำร 

          1).สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร 

 
21 

 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

3406  สำขำวิชำกำรบริหำรงำนคหกรรมศำสตร ์      

      1) สาขางานการจัดการธุรกจิดอกไม้และงานประดิษฐ์ 21 56 6 - 83 

      2) สาขางานการดูแลเดก็และผู้สูงอายุ 21 56 6 - 83 

      3) สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 21 56 6 - 83 

3407  สำขำวิชำเทคโนโลยีควำมงำม 
         1) สาขางานเทคโนโลยีความงาม 

 
21 

 

56 

 

6 

 

- 

 

83 

3408  สำขำวิชำธุรกิจคหกรรม (ยงัไม่อนุมติั)      

     1) สาขางานธุรกจิคหกรรม 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชำเกษตรกรรม      

3501  สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์      

          1) สาขางานเกษตรศาสตร์ 21 56 6 - 83 

3502  สำขำวิชำพืชศำสตร ์      

         1) สาขางานพืชไร่ 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานพืชสวน 21 56 6 - 83 

         3) สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้ 21 56 6 - 83 

3503  สำขำวิชำสตัวศำสตร ์      

          1) สาขางานการผลิตสตัว์ 21 56 6 - 83 

3504  สำขำวิชำสตัวรกัษ ์      

          1) สาขางานสตัวรักษ์ 21 56 6 - 83 

3505  สำขำวิชำช่ำงกลเกษตร      

         1) สาขางานเคร่ืองจักรกลเกษตร 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานจักรกลโรงสข้ีาว 21 56 6 - 83 

         3) สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 21 56 6 - 83 

3506  สำขำวิชำอุตสำหกรรมเกษตร      

          1) สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 21 56 6 - 83 

3507  สำขำวิชำเกษตรอุตสำหกรรม      

      1) สาขางานเทคโนโลยีข้าว 21 56 6 - 83 

      2) สาขางานเทคโนโลยีอ้อย 21 56 6 - 83 

      3) สาขางานเทคโนโลยีมันส าปะหลัง 21 56 6 - 83 

      4) สาขางานเทคโนโลยียางพารา 21 56 6 - 83 
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      5) สาขางานเทคโนโลยีปาล์มน า้มัน 21 56 6 - 83 
           6) สาขางานเทคโนโลยีไม้ผล 21 56 6 - 83 

3508  สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทศัน ์      

          1) สาขางานเทคโนโลยีภมูิทศัน์ 21 56 6 - 83 

3509  สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ ์      

         1) สาขางานธุรกจิเกษตร 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานสหกรณ์ 21 56 6 - 83 

3508  สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิทศัน ์      

          1) สาขางานเทคโนโลยีภมูิทศัน์ 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชำประมง      

3601  สำขำวิชำเพำะเลี้ ยงสตัวน ้ำ      

          1) สาขางานเพาะเลี้ยงสตัวน า้ 21 56 6 - 83 

3602  สำขำวิชำแปรรูปสตัวน ้ำ      

         1) สาขางานแปรรูปสตัว์น า้ 21 56 6 - 83 

         2) สาขางานอุตสาหกรรมสตัว์น า้ 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเท่ียว      

3701  สำขำวิชำกำรโรงแรม      

         1).สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 21 56 6 - 83 

         2).สาขางานแม่บ้านโรงแรม 21 56 6 - 83 

         3).สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 21 56 6 - 83 

         4).สาขางานครัวโรงแรม 21 56 6 - 83 

         5).สาขางานธุรกจิสนามกอล์ฟ 21 56 6 - 83 

3702  สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว      

         1).สาขางานการท่องเที่ยว 21 56 6 - 83 

3705  สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ      

          1) สาขางานการจัดการธุรกจิท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 21 56 6 - 83 

3707  สำขำวิชำกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (ยงัไม่อนุมติั)      

          1) สาขางานการจัดประชุมและนิทรรศการ 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมสิ่งทอ      

3801  สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งทอ      

          1) สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ 21 56 6 - 83 
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3802  สำขำวิชำเคมีสิ่งทอ      

          1) สาขางานเคมีสิ่งทอ 21 56 6 - 83 

3803  สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม      

          1) สาขางานเทคโนโลยีเคร่ืองนุ่งห่ม 21 56 6 - 83 

3804  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรทอผำ้ไหมและผำ้พื้ นเมือง      

          1) สาขางานเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง 21 56 6 - 83 

      3) สาขางานเทคโนโลยีมันส าปะหลัง 21 56 6 - 83 
      4) สาขางานเทคโนโลยียางพารา 21 56 6 - 83 

ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร      

3901  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ      

          1) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 56 6 - 83 

3903  สำขำวิชำคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมเมอร ์(ยงัไม่อนุมติั)      

          1) สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 21 56 6 - 83 

3904  สำขำวิชำคอมพิวเตอรร์ะบบสมองกลฝังตวั (ยงัไม่อนุมติั)      

          1) สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว 21 56 6 - 83 

3905  สำขำวิชำคอมพิวเตอรเ์กมและแอนิเมชัน่ (ยงัไม่อนุมติั)      

          1) สาขางานคอมพิวเตอร์เกมและเอนิเมชั่น 21 56 6 - 83 
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ตวัอย่ำงกำรจัดแผนกำรเรียน 

หลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศกัรำช 2557 

ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำวิจิตศิลป์ สำขำงำนวิจิตรศิลป์ 

 

ภาคเรยีนที ่1 

รหสั รำยวิชำ ท ป น 

  1.หมวดวิชำทกัษะชีวิต 6หน่วยกิต       

3000-0202 ภาษาองักฤษเพื่ออาชพี 3 0 3 

3000-1603 พลศึกษา สขุศึกษา และนันทนาการเพื่อสขุภาพและสงัคม 1 2 2 

3000-1606 ทกัษะชีวิตเพื่องานอาชพี 1 0 1 

  2.หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ 15หน่วยกิต       

  2.1 วชิาชพีพื้นฐาน 3หน่วยกติ       

3300-1001 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2 3 3 

  
   

  
   

  
   

  2.1 วชิาชพีเฉพาะ 12หน่วยกติ       

3301-2001 วาดเขียน 1 2 3 3 

3301-2004 องค์ประกอบทศันศิลป์ 2 3 3 

3301-2005 จิตรกรรม 2 3 3 

3301-2006 ประติมากรรม 2 3 3 

  
   

  2.3 วชิาชพีเลือก 0หน่วยกติ       

  
   

 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 0หน่วยกติ    

  
   

 
2.5 โครงการพัฒนาทกัษะชีวติ 0หน่วยกติ    

  
   

 
3.หมวดวิชำเลือกเสรี 0หน่วยกิต    

  
   

 
4.หมวดวิชำเลือกเสรี 0หน่วยกิต    

3000-2001 กจิกรรมองค์การวิชาชพี 1 0 2 0 

  รวม   33 15 18 21 
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ภาคเรยีนที ่2 

รหสั รำยวิชำ ท ป น 

  1.หมวดวิชำทกัษะชีวิต 6หน่วยกิต       

3000-1101 ภาษาไทยเชิงปฏบิัตกิาร 3 0 3 

3000-1309 วิทยาศาสตร์เพื่องานศิลปและงานออกแบบ 2 2 3 

3000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 2 0 2 

  2.หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ 12หน่วยกิต       

  2.1 วชิาชพีพื้นฐาน 3หน่วยกติ       

3000-1002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2 2 3 

  
   

  
   

  
   

  2.1 วชิาชพีเฉพาะ 9หน่วยกติ       

3301-2002 วาดเขียน 2 2 3 3 

3301-2003 ศิลปไทย 2 3 3 

3301-2007 การพิมพ์สกรีน 2 3 3 

  
   

  
   

  2.3 วชิาชพีเลือก 0หน่วยกติ       

  
   

 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 0หน่วยกติ    

  
   

 
2.5 โครงการพัฒนาทกัษะชีวติ 0หน่วยกติ    

  
   

 
3.หมวดวิชำเลือกเสรี 3หน่วยกติ    

3301-9001 การถ่ายภาพระบบดิจิตอล 2 2 3 

 
4.หมวดวิชำเลือกเสรี 0หน่วยกิต    

3000-2002 กจิกรรมองค์การวิชาชพี 2 0 2 0 

  รวม   34 17 17 23 
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ภาคเรยีนที ่3 

รหสั รำยวิชำ ท ป น 

  1.หมวดวิชำทกัษะชีวิต 4หน่วยกิต       

3000-1403 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3 0 3 

3000-1502 เศรษฐกจิพอเพียง 1 0 1 

  
   

  2.หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ 16หน่วยกิต       

  2.1 วชิาชพีพื้นฐาน 3หน่วยกติ       

3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม 2 2 3 

3300-1003 ธุรกจิสร้างสรรค์การจัดงาน 2 2 3 

  
   

  
   

  2.1 วชิาชพีเฉพาะ 0หน่วยกติ       

  
   

  
   

  
   

  2.3 วชิาชพีเลือก 6หน่วยกติ       

3301-2102 การสร้างสรรค์งานประติมากรรม 2 3 3 

3301-2103 การสร้างสรรค์งานพิมพ์สกรีน 2 3 3 

  
   

 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 0หน่วยกติ    

  
   

 
2.5 โครงการพัฒนาทกัษะชีวติ 4หน่วยกติ    

3301-8501 โครงการ 0 4 4 

 
3.หมวดวิชำเลือกเสรี 3หน่วยกติ    

3301-9002 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 2 2 3 

 
4.หมวดวิชำเลือกเสรี 0หน่วยกิต    

3000-2004 กจิกรรมองค์การวิชาชพี 3 0 2 0 

  รวม   32 14 18 23 
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ภาคเรยีนที ่4 

รหสั รำยวิชำ ท ป น 

  1.หมวดวิชำทกัษะชีวิต 0หน่วยกิต       

  
   

  
   

  
   

  2.หมวดวิชำทกัษะวิชำชีพ 10หน่วยกิต       

  2.1 วชิาชพีพื้นฐาน 3หน่วยกติ       

3000-1001 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ 2 2 3 

  
   

  
   

  
   

  2.1 วชิาชพีเฉพาะ 0หน่วยกติ       

  
   

  
   

  2.3 วชิาชพีเลือก 3หน่วยกติ       

3301-2101 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 2 3 3 

3301-2105 เทคนิคงานวิจิตรศิลป์ 2 3 3 

  
   

 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 4หน่วยกติ    

3301-8001 ฝึกงาน * * 4 

  
   

  
   

 
2.5 โครงการพัฒนาทกัษะชีวติ 0หน่วยกติ    

  
   

 
3.หมวดวิชำเลือกเสรี 0หน่วยกติ    

  
   

 
4.หมวดวิชำเลือกเสรี 0หน่วยกิต    

3000-2003 กจิกรรมในสถานประกอบการ 0 2 0 

  รวม   16 6 10 13 

 

 


