หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หลักการ
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนากําลังคนระดับ
ฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวย
การปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการ
เรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระได
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น
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จุดหมาย
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไป
ปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมปี ญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกา วหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาทีข่ องตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมพี ฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทองถิ่น รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสราง
สิ่งแวดลอมทีด่ ี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและ
โลกปจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่ง
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กาํ หนด
และนําผลการเรียนแตละวิธมี าประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอ
เทียบความรูแ ละประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง
โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบ-การ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียน
ฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน
คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 102 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมง มีคา
1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน กําหนด
2 - 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40 - 60 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอ ยกวา
40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต
3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
แบงเปน 3 หมวดวิชา ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสามัญ แบงเปน
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน
งานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไมนอ ยกวา 160 ชั่วโมง
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ
6. ฝกงาน
6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย
1 ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การเขาเรียน
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
8. การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาตองจัดใหมกี ิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ระเบียบวินยั ของตนเอง
และสงเสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบาํ รุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน
11. การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม แกไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา
ลํา ดับที่วิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

2 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ)

หนวยกิต
01 - 99

กลุ มวิชา

ลํา ดับที่วิชาสามัญ

11 กลุมวิชาภาษาไทย

01-19 ทั่วไป

12 กลุมวิชาภาษาอื่น ๆ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลานามัย

20-99 พื้นฐานวิชาชีพ

2 0 0 1 วิชาเรียนรวม(วิชาชีพสัมพันธ)

00 วิชาเรียนรวม(วิชาชีพสัมพันธ)

2 0 0 2 วิชาเรียนรวม(กิจกรรมเสริมหลั กสูตร)

00 กิจกรรมรวมหลักสูตร

2 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา)

10 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
1X วิชาชีพพื้นฐาน(รวมกลุม/คณะวิชา)

2 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1X วิชาชีพสาขาวิชา
2X-3X วิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
4X รายวิชาทวิภาคีสาขางาน
50 โครงการ
55 โครงการ(ประเภทวิชาศิลปกรรม)

ประเภทวิชา
0 วิชาเรียนรวม
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิล ปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
หลั กสูตร
2 หลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ชั่วโมง)

5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
6 ประเภทวิชาประมง
7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

