หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546
หลักการ
1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได
2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง
และ เขาใจชีวติ
3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได
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จุดหมาย
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถ
ทํางานเปนหมูค ณะไดดี และมีความภาคภูมใิ จในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การ
ตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูใน
การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง
6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง
รางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน้ ๆ
7. เพื่อใหเปนผูมพี ฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม
8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกุ วิธีเรียนทีก่ ําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห โดยมี
เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได
อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน
คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ 3 ป
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 85 หนวยกิต และไมเกิน 100 หนวยกิต
การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงั นี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอ ยกวา 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 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสามัญ
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจ่ ําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน
อาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. ฝกงาน
6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 พื้นความรู
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา
7.2 คุณสมบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
8. การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ซึ่งประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด
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11. การแกไขเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก
ประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา เพิ่มเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ลําดับที่วิชา
สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

(ชั่วโมง)

01 - 99

กลุมวิชา

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร

01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ)

11
12
13
14
15
16

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร

20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา)

00
01
02
03
04
05
06

3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน
20 วิชาชีพสาขาวิชา
21 - 39 วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
กลุมวิชาสังคมศึกษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร

ลําดับที่วิชาสามัญ
01-19 ทั่วไป
20-99 พื้นฐานวิชาชีพ

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล)
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา)
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชากอสราง)
วิชาชีพพื้นฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)

6 ประเภทวิชาประมง
7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร
3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส.

ปวส. 2546

