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คํานํา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เป็ นหลักสู ตรหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อ
เทียบเท่า ทีพัฒนาขึนเพือใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิช าชี พ และเพือยกระดับ
การศึกษาวิชาชี พของบุคคลให้สูงขึน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึ กษา
แห่ งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และกรอบคุ ณวุฒิอาชี วศึ กษาแห่ งชาติ
ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ เพือพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับฝี มื อ
รวมทังคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พ และกิ จนิ สัยทีเหมาะสมในการทํางาน ให้สอดคล้อ งกับ
ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนเลือ กระบบและวิธี การเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน
ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารประสานความร่ วมมื อ เพื อจัดการศึ ก ษาและพัฒนาหลัก สู ตรร่ วมกัน ระหว่ างสถาบัน
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทังในระดับชุมชน ระดับท้องถิ นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 สําเร็ จลงได้ดว้ ยความร่ วมมือ
อย่างดียิ งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ศึ กษานิเทศก์ ครู ผูส้ อน ตลอดจนผู ้ทรงคุ ณวุฒิทงภาครั
ั
ฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามทีปรากฏ ซึ งได้อุทิศสติปัญญา ความรู ้ และประสบการณ์
เพือการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็ นสําคัญ ในการนีสํานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
จึงขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนินการทุกท่านไว้ ณ ทีนี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
2562

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

1

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเที ยบเท่าด้านวิชาชี พที สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพือผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝี มือให้
มีส มรรถนะ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชี พอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรทีเปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผู ้เรี ยนสามารถเทียบโอน
ผลการเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลัก สู ตรทีสนับสนุ นการประสานความร่ วมมื อ ในการจัดการศึ ก ษาร่ วมกันระหว่า งหน่ วยงาน
และองค์กรทีเกี ยวข้อง ทังภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรทีเปิ ดโอกาสให้สถานศึ กษา สถานประกอบการ ชุ มชนและท้องถิ น มีส่ วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตรให้ตรงตามความต้อ งการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชี พ และสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค เพือเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพือให้มีค วามรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์ ในงานอาชี พสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พ สามารถนําไป
ประยุก ต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลื อ กวิถีการดํา รงชี วิต และการประกอบ
อาชี พได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริ ญต่อชุมชน ท้องถิ นและประเทศชาติ
2. เพือให้เป็ นผู ้มีปัญญา มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู้ เพือพัฒนาคุณภาพชี วติ และการประกอบ
อาชี พ มี ท ักษะการสื อสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัก ษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถ
สร้ างอาชีพและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพทีเรี ยน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ
ทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิ และหน้าทีของตนเองและผูอ้ ืน
4. เพือให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมทีดีงาม ทังในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุ นแรงและ
สารเสพติ ด มีความรับผิ ดชอบต่อ ครอบครัว หน่ วยงาน ท้องถิ นและประเทศชาติ ดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ น
มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ งแวดล้อมทีดี
5. เพือให้มีบุค ลิกภาพทีดี มีมนุ ษยสัมพันธ์ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ในตนเอง มีสุ ขภาพอนามัย
ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชี พ
6. เพือให้ตระหนัก และมี ส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ สัง คม การเมื องของประเทศและโลก
มีความรัก ชาติ สํานึ ก ในความเป็ นไทย เสี ย สละเพือส่ วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ งความมันคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที กําหนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัด การเรี ยนการสอนเน้น การปฏิ บตั ิ จริ ง สามารถจัดการเรี ย นการสอนได้หลากหลาย
รู ปแบบ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตาม
แบบแผนในขอบเขตสําคัญและบริ บทต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กนั ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นงานประจํา ให้คาํ แนะนําพืนฐาน
ที ต้อ งใช้ในการตัดสิ น ใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญหาโดยไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุม ในบางเรื อง สามารถ
ประยุก ต์ ใช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิช าชี พ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในการแก้ปัญ หาและการ
ปฏิบตั ิงานในบริ บทใหม่ รวมทังรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีเหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึ กษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี
2.1 ในปี ก ารศึกษาหนึง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สั ปดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมี เ วลาเรี ย นและจํา นวนหน่ วยกิ ตตามที กํา หนด และสถานศึ ก ษา
อาชี วศึ กษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามทีเห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชันเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่น ้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัวโมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. การคิดหน่วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิ ตตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 1 3-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี
3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใช้เวลาในการบรรยายหรื อ อภิ ปราย 1 ชัวโมงต่อสั ปดาห์ หรื อ 18 ชัวโมงต่อ
ภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิ บตั ิทีใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิ บตั ิในห้องปฏิบตั ิการ 2 ชั วโมงต่อ สั ปดาห์
หรื อ 36 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิทีใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 การฝึ กอาชีพในการศึ กษาระบบทวิภาคี ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัวโมงต่อ ภาคเรี ยน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ทีใช้เวลาไม่ น้อ ยกว่า 54 ชั วโมง
ต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่ วยกิต
3.6 การทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ หน่วยกิ ต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ พุทธศัก ราช 2562 แบ่ งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
. . กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
. . กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
. . กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึ กษา
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่วยกิต
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัวโมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
หมายเหตุ
1) จํานวนหน่ วยกิ ตของแต่ ละหมวดวิช าและกลุ่ มวิช าในหลักสู ต ร ให้เ ป็ นไปตามที กําหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่ มสมรรถนะวิช าชี พพืนฐานและกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ จะเป็ น
รายวิช าบังคับ ที สะท้อ นความเป็ นสาขาวิช าตามมาตรฐานการศึ ก ษาวิช าชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชี พของ
สาขาวิชา ซึ งยึดโยงกับมาตรฐานอาชี พ จึงต้องพัฒ นากลุ่มรายวิชาให้ครบจํานวนหน่ วยกิ ตทีกําหนด และ
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
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3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือ กตามที กําหนดไว้ในหลัก สู ตร และ
หรื อพัฒนาเพิ มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภู มิภ าค เพือเพิ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทังนี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึ กษาวิชาชี พ
ทีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด

5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันกับภาค
การผลิตและหรื อ ภาคบริ ก าร หลังจากทีผู ้เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎีและการฝึ ก หัดหรื อฝึ ก ปฏิ บตั ิเ บืองต้น
ในสถานศึก ษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ ง ทังนี เพือเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชี พ เครื องมือ เครื องจักร อุปกรณ์ทีทันสมัย และบรรยากาศ
การทํางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทัก ษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ ซึ งจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนทําได้ คิ ดเป็ น ทําเป็ นและเกิ ดการใฝ่ รู ้ อ ย่างต่อเนื อง ตลอดจนเกิ ดความมันใจและเจตคติทีดี ในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิช าชี พต้องดําเนินการ ดังนี
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชี พ ในรู ป
ของการฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รั ฐ วิสาหกิ จหรื อหน่ วยงานของรั ฐ ในภาคเรี ยนที 5
และหรื อภาคเรี ยนที 6 โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชัวโมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่ วยกิต
กรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน ต้อ งการเพิ มพูน ประสบการณ์สมรรถนะวิช าชี พ
สามารถนํารายวิชาทีตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่ นเดียวกับรายวิชาอืน

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาทีเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์จาก
สิ งทีได้เรี ยนรู ้ ลงมือ ปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตังแต่การเลือ กหัวข้อหรื อเรื องที จะ
ศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรื อ ประดิษฐ์ คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขันตอนกระบวนการ ดําเนินการ
ประเมิ นผล สรุ ปและจัดทํารายงานเพือนําเสนอ ซึ งอาจทํา เป็ นรายบุ คคลหรื อ กลุ่ มก็ ได้ ทังนี ขึ นอยู่กับ
ลักษณะของโครงการนัน ๆ โดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ
ทีสัมพันธ์ หรื อสอดคล้อ งกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที 5 และหรื อ ภาคเรี ยนที 6 รวมจํานวน 4 หน่ วยกิ ต
ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัวโมง ทังนี สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีช วโมงเรี
ั
ยน 4 ชั วโมง
ต่อสัปดาห์ กรณี ทีกําหนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิ ต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึ กษา
อาชี วศึ กษาหรื อสถาบันจัดให้มีช วโมงเรี
ั
ยนต่อสัปดาห์ทีเทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่ นเดียวกับรายวิชาอืน
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7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่น ้อยกว่า 2 ชัวโมงต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพือส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้ างการเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก ในด้านการรั ก ชาติ เทิ ดทูน พระมหากษัตริ ย์ ส่ ง เสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูก ฝั งจิตสํานึ กและ
จิตอาสาในการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมและทําประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ น ทังนี โดยใช้ก ระบวนการกลุ่ม
ในการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
สําหรับนักเรี ยนอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจัดขึน
7.2 การประเมินผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

8. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลัก สู ตรที จะดําเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคเรี ยน
โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตั ิในหมวดวิชาสมรรถนะวิช าชี พ ประมาณ 20 : 80 ทังนี
ขึนอยู่กบั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี
8.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึงถึงรายวิชาทีต้องเรี ยนตามลําดับก่ อน-หลัง ความง่ าย-ยาก
ของรายวิช า ความต่ อ เนื องและเชื อมโยงสัม พัน ธ์ ก ันของรายวิช า รวมทังรายวิช าที สามารถบู รณาการ
จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ นงานในแต่ละภาคเรี ยน
8.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิช าชี พ
ในกลุ่มสมรรถนะวิช าชี พพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิช าชี พเฉพาะ และกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ค รบ
ตามทีกําหนดในโครงสร้ างหลักสู ตร โดย
8.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรี ยน
8.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาชี พพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็ นพืนฐานของการเรี ยน
วิชาชีพควรจัดให้เรี ยนในภาคเรี ยนที 1
8.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรี ยนก่อนรายวิชาในกลุม่ วิชาชี พเลือกและ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
8.3 จัดให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนรายวิชาชีพเลือกและรายวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ เพือ
สนับสนุนการประกอบอาชี พหรื อศึกษาต่อ
8.4 จัดรายวิชาทวิภาคีทีนําไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
โดยประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ หน่ วยงานของรั ฐ เพื อพิ จารณากํา หนด
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ภาคเรี ยนทีจัดฝึ กอาชี พ รวมทังกําหนดรายวิชาหรื อ กลุ่มวิชาทีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐทีนําไปร่ วมฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนนัน ๆ
8.5 จัดรายวิชาฝึ ก งานในภาคเรี ยนที 5 หรื อ 6 ครังเดี ยว จํานวน 4 หน่ วยกิ ต 320 ชัวโมง (เฉลีย 20
ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) หรื อจัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครัง คือ ภาคเรี ยนที 5 จํานวน 2 หน่ วยกิต และ
ภาคเรี ยนที 6 จํานวน 2 หน่ วยกิต รายวิชาละ 160 ชัวโมง (เฉลีย 10 ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงื อนไข
ของหลักสู ตรสาขาวิชานัน ๆ
ในภาคเรี ย นที จัดฝึ กงานนี ให้สถานศึ ก ษาพิ จารณากํา หนดรายวิช าหรื อ กลุ่ มวิช าที ตรงกั บ
ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อ หน่ วยงานของรั ฐ เพือนําไปเรี ยนและฝึ ก ปฏิ บตั ิใน
ภาคเรี ยนทีจัดฝึ กงานด้วย
การจัดฝึ กงานในภาคฤดูร้อนสามารถทําได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึ กให้ค รบตามที
หลักสู ตรกําหนด
8.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที 5 หรื อ 6 ครังเดียว จํานวน 4 หน่ วยกิ ต (12 ชัวโมงต่อสั ปดาห์
ต่อภาคเรี ยน) หรื อจัดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครัง คื อ ภาคเรี ยนที 5 และภาคเรี ยนที 6 รวม 4 หน่ วยกิ ต
(6 ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงือนไขของหลักสู ตรสาขาวิชานัน ๆ
8.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
8.8 จัดจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยนไม่เ กิ น 22 หน่ วยกิต สําหรั บการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่วยกิตสําหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิ น 12 หน่ วยกิ ต
ทังนี เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนปกติและภาคเรี ยนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน 35 ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ ส่ วนการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิ น 25 ชัวโมงต่อสัปดาห์
ทังนี หากสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันมีเหตุผลและความจําเป็ นในการจัดหน่วยกิตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคเรี ยนทีแตกต่ า งไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทําได้แต่ ตอ้ งไม่กระทบต่ อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึ กษา

9. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาทีเกิ ดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อ หน่ วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เ วลาส่ วนหนึ งในสถานศึ กษา
อาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บตั ิ ในสถานประกอบการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ หน่ วยงานของรั ฐ
เพือให้การจัดการศึ กษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสู ตร ทังนี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้อง
ดําเนินการดังนี
9.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่ วยกิต ไปร่ วมกําหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรั ฐทีร่ วมจัดการศึ กษาระบบ
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ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที ใช้ฝึ กและจํานวนหน่วยกิ ต
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ รวมทังสมรรถนะ
วิชาชีพของสาขางาน ทังนี การกําหนดจํานวนหน่ วยกิ ตและจํานวนชัวโมงทีใช้ฝึก อาชี พของแต่ล ะรายวิชา
ทวิภาคีให้เป็ นไปตามที หลักสู ตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่ าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทราบด้วย
9.2 ร่ วมจัดทําแผนฝึ กอาชีพ พร้ อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถานประกอบการ
รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ หน่ วยงานของรั ฐทีร่ วมจัดการศึ ก ษาระบบทวิภ าคี เพื อนําไปใช้ในการฝึ กอาชี พ และ
ดําเนินการวัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
9.3 จัด แผนการเรี ยนระบบทวิภ าคี ตามความพร้ อ มของสถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานของรัฐทีจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอืนทีสอดคล้องกับลักษณะงานของ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนัน ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้

10. การเข้าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้อ งสําเร็ จการศึ กษาไม่ตากว่
ํ าระดับมัธ ยมศึ กษาปี ที 3 หรื อเทียบเท่า และมี คุ ณสมบัติ
เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ ก ารว่าด้วยการจัดการศึ กษาและการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

11. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทังนี ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึ กษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12. การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิ ตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยนทีสถานศึ กษากําหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
12.4 ได้เข้าร่ วมปฏิ บตั ิกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรตามแผนการเรี ยนทีสถานศึ กษากําหนด และ “ผ่าน”
ทุกภาคเรี ยน

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
13.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพือเลือกเรี ยนนอกเหนื อจากรายวิชาทีกําหนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ น
รายวิ ช าหรื อ ลัก ษณะบู ร ณาการ ผสมผสานเนื อหาวิ ชาที ครอบคลุ มสาระของกลุ่ มวิชาภาษาไทย กลุ่ มวิชา
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ภาษาต่ างประเทศ กลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิช าคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสั งคมศึ กษา กลุ่มวิชาสุ ขศึ ก ษาและ
พลศึ กษา ในสัดส่ วนที เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู้ ข องกลุ่ มวิชานัน ๆ เพือให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถเพิ มเติมรายละเอียด
ของรายวิช าในแต่ ล ะกลุ่ มวิช าในการจัด ทําแผนการจัดการเรี ย นรู ้ และสามารถพัฒ นารายวิช าเพิ มเติ ม
ในกลุ่มสมรรถนะวิช าชี พเลื อ กได้ ตามความต้อ งการของสถานประกอบการหรื อ ยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื อเพิ มขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ ทังนี ต้อ งพิ จารณาให้ส อดคล้องกับ จุ ดประสงค์
สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติมได้
ตามความต้อ งการของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้อ งถิ น หรื อยุ ท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าคเพื อเพิ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพือการศึ กษาต่อ
ทังนี การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัวโมงเรี ยนให้เป็ นไปตามทีหลักสู ตรกําหนด

14. การปรั บปรุ งแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุ มตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุ ณวุฒิ
อาชี วศึ กษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึ กษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ มเติม สถานศึ กษาอาชีวศึ กษาหรื อสถาบันสามารถดําเนิ นการได้
โดยต้องรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนไว้ให้ช ดั เจน
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
15.1 หลักสู ตรทียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
15.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
15.4 ผูส้ ําเร็ จการศึกษา
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชี วศึ กษาและสถานศึ กษาจัดให้มีการประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการหลักสู ตร เพือพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรทีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนือง
อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ชื่อวิชา
ลําดับทีว่ ิชา 01-99

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

2 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุม วิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)

2

X X

0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา

2

X X X X

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมสมรรถนะวิ ชาชีพพื้นฐาน
20 กลุมสมรรถนะวิ ชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมสมรรถนะวิ ชาชีพเลื อก
51-79 กลุมสมรรถนะวิ ชาชีพเลื อก (ทวิ ภาคี)
80 ฝกประสบการณสมรรถนะวิ ชาชี พ
85 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ
9X วิชาเลือกเสรี

2

X X

0 0

กลุมวิ ชาภาษาไทย
กลุมวิ ชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิ ชาวิทยาศาสตร
กลุมวิ ชาคณิตศาสตร
กลุมวิ ชาสังคมศึกษา
กลุมวิ ชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมวิ ชาบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี

กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

(-) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

06
07
08
09
10

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

ปวช.

