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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

คาํนํา 
  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  เป็นหลกัสูตรหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ

เทียบเท่า ทีพฒันาขึนเพือใช้ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และเพือยกระดบั

การศึกษาวชิาชีพของบุคคลใหสู้งขึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา

แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพือพฒันาสมรรถนะกําลงัคนระดบัฝีมือ 

รวมทงัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยทีเหมาะสมในการทาํงาน ให้สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  

ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพือจัดการศึกษาและพัฒนาหลกัสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 

สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ  ทงัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 สําเร็จลงได้ดว้ยความร่วมมือ

อย่างดียิงจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทงัภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามทีปรากฏ ซึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ 

เพือการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการนีสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ทีนี 

 

 

 

                                                                สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                                                            2562 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพทีสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพือผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือให้

มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความ

ตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  
 

2. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 

สามารถเลือกวธีิการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนสามารถเทียบโอน 

ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวทิยาการ สถานประกอบการ

และสถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรทีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน     

และองคก์รทีเกียวขอ้ง ทงัภาครัฐและเอกชน 
 

4. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิน มีส่วนร่วมในการพฒันา 

หลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการ โดยยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ และสอดคลอ้งกับสภาพยุทธศาสตร์ 

ของภูมิภาค เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพือให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกับมาตรฐานวชิาชีพ สามารถนาํไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดาํรงชีวิต และการประกอบ

อาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ทอ้งถินและประเทศชาติ 
 

2. เพือให้เป็นผู ้มีปัญญา มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพือพฒันาคุณภาพชีวติและการประกอบ

อาชีพ มีทักษะการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกัษะการคิด 

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั ตลอดจนทกัษะการจดัการ สามารถ

สร้างอาชีพและพฒันาอาชีพใหก้้าวหนา้อยูเ่สมอ 
 

3. เพือใหม้ีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมนัใจและภาคภูมิใจในวชิาชีพทีเรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ

ทาํงานเป็นหมู่คณะไดด้ี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ทีของตนเองและผูอ้ืน 
 

4. เพือใหเ้ป็นผูม้ีพฤติกรรมทางสงัคมทีดีงาม ทงัในการทาํงาน การอยู่ร่วมกนั การต่อตา้นความรุนแรงและ

สารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถินและประเทศชาติ ดาํรงตนตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างสิงแวดลอ้มทีด ี 
 

5. เพือให้มีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินยัในตนเอง มีสุขภาพอนามยั         

ทีสมบูรณ์ทงัร่างกายและจติใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 
 

6. เพือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก         

มีความรักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพือส่วนรวม ดาํรงรักษาไวซึ้งความมนัคงของชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวธีิเรียนทีกาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบตัิจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย

รูปแบบ เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบตัิงานตาม

แบบแผนในขอบเขตสําคญัและบริบทต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์กนัซึงส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ ใหค้าํแนะนาํพืนฐาน

ทีต้องใช้ในการตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรือง สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบติังานในบริบทใหม่ รวมทงัรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ืน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยทีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนให้ดาํเนินการ ดงันี 

2.1 ในปีการศึกษาหนึง ๆ  ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวภิาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามทีกําหนด และสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอ้ีกตามทีเห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชนัเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่น้อยกว่า

สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชวัโมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. การคิดหน่วยกติ 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 1 3-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงันี 

3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชวัโมงต่อ 

ภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบตัิทีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวชิาปฏิบติัทีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบตัิในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชวัโมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวภิาคี ทีใช้เวลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพในสถานประกอบการ ทีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั วโมง

ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ ทีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวดัผล มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงันี 

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  

 4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  

 . .  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  

 . .  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  

 . .  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  

 4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  

4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  

 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชวัโมง/สัปดาห์)  - หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ  

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวชิาในหลกัสูตร ให้เป็นไปตามทีกําหนดไว ้      

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา   

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็น

รายวิชาบงัคบัทีสะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของ

สาขาวชิา ซึงยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวชิาให้ครบจาํนวนหน่วยกิตทีกําหนด และ

ผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวชิา 
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3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวชิาเลือกตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ

หรือพฒันาเพิมตามความตอ้งการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพือเพิม  

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทงันี  ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

ทีประเภทวชิา สาขาวิชาและสาขางานกาํหนด 
 

5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาค

การผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากทีผู ้เรียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบตัิเบืองต้น    

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแล้วระยะเวลาหนึง ทงันี เพือเปิดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เครืองมือ เครืองจกัร อุปกรณ์ทีทนัสมยั และบรรยากาศ

การทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซึงจะช่วยให้

ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง ตลอดจนเกิดความมนัใจและเจตคติทีดีในการ

ทาํงานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูป

ของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวทิยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที 5 

และหรือภาคเรียนที 6 โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกวา่ 320 ชวัโมง กาํหนดใหม้ีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต   

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัต้องการเพิมพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถนาํรายวชิาทีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนทีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพได ้รวมไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบตัิเช่นเดียวกบัรายวชิาอืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 
 

เป็นรายวชิาทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จาก

สิงทีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจ ตงัแต่การเลือกหวัข้อหรือเรืองทีจะ

ศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขนัตอนกระบวนการ ดาํเนินการ 

ประเมินผล สรุปและจดัทาํรายงานเพือนาํเสนอ ซึงอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทงันี ขึนอยู่กับ

ลกัษณะของโครงการนนั ๆ โดยการจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้รียนจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ         

ทีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที 5 และหรือภาคเรียนที 6 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต        

ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 216 ชวัโมง ทงันี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชวัโมงเรียน 4 ชั วโมง

ต่อสัปดาห์ กรณีทีกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจดัใหเ้รียนรายวชิาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชวัโมงเรียนต่อสัปดาห์ทีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบตัิเช่นเดียวกบัรายวชิาอืน  
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7. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ชวัโมงต่อ

สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวชิาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ระเบียบวนิยั การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและ

พลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึกและ

จิตอาสาในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิน ทงันี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  

ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

สําหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจดัขนึ 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดั

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

8. การจัดแผนการเรียน  
 

เป็นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรทีจะดําเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  

โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20 : 80 ทงันี 

ขึนอยู่กบัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวชิา ซึงมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 

8.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาทีต้องเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเนืองและเชือมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทงัรายวิชาทีสามารถบูรณาการ    

จดัการเรียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือชิ นงานในแต่ละภาคเรียน  

8.2 จดัใหผู้เ้รียนเรียนรายวชิาบงัคบัในหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ

ในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ

ตามทีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร โดย 

8.2.1 การจดัรายวิชาในหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ควรจดักระจายทุกภาคเรียน 

8.2.2 การจดัรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็นพืนฐานของการเรียน

วชิาชีพควรจดัใหเ้รียนในภาคเรียนที 1  

8.2.3 การจดัรายวิชาในกลุ่มวชิาชีพเฉพาะ ควรจดัใหเ้รียนก่อนรายวชิาในกลุม่วิชาชีพเลอืกและ

รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี 

8.3 จดัใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนรายวิชาชีพเลอืกและรายวชิาเลือกเสรี ตามความถนดั ความสนใจ เพือ

สนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

8.4 จดัรายวิชาทวิภาคทีีนาํไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือพิจารณากําหนด 
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ภาคเรียนทีจดัฝึกอาชีพ รวมทงักาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวชิาทีตรงกับลกัษณะงานของสถานประกอบการ 

รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีนาํไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนนั ๆ 

8.5 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที 5 หรือ 6 ครังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต 320 ชวัโมง (เฉลีย 20 

ชวัโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครัง คือ ภาคเรียนที 5 จาํนวน 2 หน่วยกิต และ

ภาคเรียนที 6 จาํนวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ 160 ชวัโมง (เฉลีย 10 ชวัโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงือนไข

ของหลกัสูตรสาขาวิชานนั ๆ  

ในภาคเรียนทีจดัฝึกงานนี ให้สถานศึกษาพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีตรงกับ

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือนําไปเรียนและฝึกปฏิบติัใน   

ภาคเรียนทีจดัฝึกงานดว้ย 

การจดัฝึกงานในภาคฤดูร้อนสามารถทาํไดโ้ดยตอ้งพิจารณาระยะเวลาในการฝึกให้ครบตามที

หลกัสูตรกาํหนด 

8.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที 5 หรือ 6 ครังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต (12 ชวัโมงต่อสัปดาห์

ต่อภาคเรียน) หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครัง คือ ภาคเรียนที 5 และภาคเรียนที 6 รวม 4 หน่วยกิต 

(6 ชวัโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงือนไขของหลกัสูตรสาขาวชิานนั ๆ 

8.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า 2 ชวัโมงต่อสัปดาห์ 

8.8 จดัจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิตสําหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ทงันี เวลาในการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน 35 ชวัโมง

ต่อสัปดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เตม็เวลาไม่ควรเกิน 25 ชวัโมงต่อสัปดาห์ 

ทงันี หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา

ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนทีแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทาํไดแ้ต่ตอ้งไม่กระทบต่อ

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

9.   การศึกษาระบบทวิภาค ี
 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาทีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั

กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหนึงในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ   

เพือใหก้ารจดัการศึกษาระบบทวภิาคีสามารถเพิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช้และเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร  ทงันี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้ง

ดาํเนินการดงันี 

9.1 นาํรายวชิาทวภิาคีในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก รวมไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต ไปร่วมกาํหนด

รายละเอียดของรายวชิากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบ
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ทวภิาค ีไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต  

ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทงัสมรรถนะ

วชิาชีพของสาขางาน ทงันี การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชวัโมงทีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชา  

ทวภิาคีใหเ้ป็นไปตามทีหลกัสูตรกาํหนด และให้รายงานการพฒันารายวิชาดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาทราบดว้ย 

9.2 ร่วมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิากบัสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี เพือนําไปใช้ในการฝึกอาชีพ และ

ดาํเนินการวดัและประเมินผลเป็นรายวชิา  

9.3 จดัแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐทีจดัการศึกษาระบบทวภิาคีร่วมกนั โดยอาจนาํรายวชิาอืนทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ

สถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนนั ๆ ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
 

10. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่าระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

11. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทงันี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

12.1 ไดร้ายวชิาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

แต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา และตามแผนการเรียนทีสถานศึกษากาํหนด 

12.2 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกว่า 2.00 

12.3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

12.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแผนการเรียนทีสถานศึกษากาํหนด และ “ผ่าน” 

ทุกภาคเรียน 
 

13.  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิมเติม

ในแต่ละกลุ่มวชิา เพือเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวชิาทีกาํหนดใหเ้ป็นวชิาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันาเป็น

รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนือหาวิชาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
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ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ      

พลศึกษา ในสัดส่วนทีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานัน ๆ เพือให้บรรลุ

จุดประสงค์ของหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   

13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพิมเติมรายละเอียด

ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพิมเติม 

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกได้ ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทงันี ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

สาขาวชิาและสมรรถนะวชิาชีพสาขางานดว้ย 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิมเติมได ้

ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ น หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพือการศึกษาต่อ 

ทงันี  การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชวัโมงเรียนให้เป็นไปตามทีหลกัสูตรกาํหนด 
 

14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

14.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวฒิุ

อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ใหเ้ป็นหน้าทีของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั

การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมตัิหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ทีของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

14.4 การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาเพิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้ํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกนัคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนไวใ้ห้ชดัเจน 

อย่างนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ  

15.1 หลกัสูตรทียึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 

15.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 

15.3 วธีิการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

15.4 ผูสํ้าเร็จการศึกษา 
 

ใหส้ํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมิน

และรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร เพือพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทอียู่ในความรับผิดชอบอยา่งต่อเนือง 

อย่างนอ้ยทุก 5 ปี 
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การกาํหนดรหัสวิชาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 

12  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

13  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

14  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

15  กลุมวิชาสังคมศึกษา 

16  กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

17  กลุมวิชาบูรณาการ 

20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9X  วิชาเลือกเสรี 

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

04 ประเภทวิชาคหกรรม 

05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ช่ือวิชา 

ลําดับท่ีวิชา    01-99 

กลุมวิชา สาขาวิชา/วชิาเรียนรวม 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 

 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
2 X X 0 0 

 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมหลกัสตูร (การประกอบอาชีพ) 

20  กลุมวิชาเรียนรวมหลกัสตูร (คอมพิวเตอร) 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา 

10  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

20  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

51-79  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

9X  วิชาเลือกเสรี 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

2  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. 

06 ประเภทวิชาประมง 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี

หลักสูตร 

2 0 0 0 1 

 

2 X X 0 0 

 

2 X X X X 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนรวม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 


