
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ     สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูม ิ ปฏิบัติไดจริง
และ เขาใจชีวติ 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวชิาชีพ     
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรอืศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อใหมีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชพีตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู   ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยกุตใชในงานอาชีพ  สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อใหมเีจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมใิจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ   การ

ตัดสินใจและการแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใชความรูใน
การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย   มวีินยั   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง
รางกายและจติใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน้ ๆ 

7. เพื่อใหเปนผูมพีฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนกัในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพื่อใหตระหนกัและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพื่อใหเห็นคณุคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 

1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกุวิธีเรียนทีก่ําหนด และ

นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได 

1.2 การจัดการเรยีนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2. เวลาเรียน 
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกต ิภาคเรยีนละ 20 สัปดาห โดยมี

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได
อีกตามที่เหน็สมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  5  วัน     
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 

2.3 เวลาเรียนตามปกต ิสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ  3  ป 

3. หนวยกิต 
  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  85  หนวยกิต  และไมเกิน  100  หนวยกิต  
การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงันี้ 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี   1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรยีนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง                   
มีคา 1 หนวยกติ 

3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรยีนการสอน   กําหนด         
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกิต 

3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา       
40  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกติ 

3.4 การฝกอาชีพในระบบทวภิาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาสามญั 
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาทีเ่ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ 
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจ่ําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
4.2.2 วิชาชีพสาขาวชิา  เปนกลุมวชิาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวชิาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4 โครงการ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
4.4 ฝกงาน  
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวชิา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 

5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรยีนที่ 4   ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
 
6. ฝกงาน 

6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
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7. การเขาเรียน 
  ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัต ิดังนี ้

7.1 พื้นความรู 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด    ตองเรยีนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชพีใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  การเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบไุวในแตละสาขาวิชา 

7.2 คุณสมบัติ 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชพีช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานบุํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัต ิ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี   ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 
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11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงและยกเลิก

ประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงสาขางาน ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2546 
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา   เพิ่มเตมิรายวิชา  ใหเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน โดย

ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ช่ัวโมง)
ลําดับที่วิชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 01-19 ท่ัวไป
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 20-99 พ้ืนฐานวิชาชีพ
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมประเภทวิชา)
02 วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
03 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล)
04 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา)
05 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชากอสราง)
06 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)

3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพ้ืนฐาน
20 วิชาชีพสาขาวิชา
21 - 39  วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา

หลักสูตร
ปวส.

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546

ช่ือวิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

หนวยกิต

ลําดับที่วิชาสามัญ

 


