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บทท่ี  3 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 
 หลักสูตรที่ทางวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้จัดการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
          หลักการ 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้น  เพ่ือพัฒนาก าลังคน
ระดับฝีมือให้มีความช านาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติท่ีเหมาะสม สามารถประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง  เพ่ือเน้นความช านาญเฉพาะด้าน
ด้วยการปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน  ถ่ายโอนผลการเรียน  
สะสมผลการเรียน  เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ  สถานประกอบการและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระได้ 

3.  เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  ชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น 
 

จุดหมาย 
1.  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  น าไป

ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิถีการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2.  เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน  รักงาน รัก
หน่วยงานสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

4. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการท างาน  การอยู่ร่วมกัน  มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

5. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง  มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ 

6.  เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองของประเทศ
และโลกปัจจุบัน  มีความรักชาติ  ส านึกในความเป็นไทย  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ด ารงรักษาไว้ซึ่งความ



แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี                                                หน้า  | 59 
 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์
 

 

มั่นคงของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
1.  การเรียนการสอน 

1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี ้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนด  
และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้  สามารถโอนผลการเรียน  และขอ
เทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 

1.2  การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง  โดยสามารถน ารายวิชาไปจัดฝึกในสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

 

2.  เวลาเรียน 

  2.1  ในปีการศึกษาหนึ่ง  ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น  2 ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  20 
สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด  และสถานศึกษาอาจเปิดสอน
ภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์ 

  2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน  ให้สถานศึกษาเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  5 วัน 
คาบละ60 นาท ี(1 ชั่วโมง) 

 

3. หน่วยกิต 
   ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์

ดังนี้ 
  3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมง มีค่า 1 

หน่วยกิต 
  3.2   รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้บูรณาการการเรียนการสอน  

ก าหนด 2 - 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  40 - 60 ชั่วโมง มีค่า 1 
หน่วยกิต 

  3.3  รายวิชาที่น าไปฝึกงานในสถานประกอบการ  ก าหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

  3.4  การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 
  3.5  การท าโครงการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 

4.  โครงสร้าง  

โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

  4.1   หมวดวิชาสามัญ แบ่งเป็น 
 4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
 4.1.2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ เป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานสัมพันธ์กับวิชาชีพ 
 
  4.2  หมวดวิชาชีพ แบ่งเป็น 



แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี                                                หน้า  | 60 
 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์
 

 

 4.2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน เป็นกลุ่มวิชาชีพสัมพันธ์ที่เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นในประเภทวิชานั้น ๆ 
 4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ 
 4.2.3 วิชาชีพสาขางาน  เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านใน

งานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
 4.2.4 โครงการ 
  4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4  ฝึกงาน 
  4.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในโครงสร้างของ

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา ส่วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น  ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องก าหนดรหัสวิชา  จ านวน
คาบเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 

5.  โครงการ 
  5.1  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการในภาคเรียนที่  6 ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 

ก าหนดให้ มีค่า 4 หน่วยกิต 
            5.2  การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนๆ 

 

6.  ฝึกงาน 
  6.1 ให้สถานศึกษาน ารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ  อย่างน้อย 1 

ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7.  การเข้าเรียน 
พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 
 

8.  การประเมินผลการเรียน 
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 
 

9.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง  

และส่งเสริมการท างาน  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชน  ทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
 

10.  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  10.1  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

  10.2  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 

  10.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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  10.4  เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินทุกภาคเรียน 
  10.5  ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

 

11.  การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
  11.1  ให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการเพ่ิมเติม  ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภท

วิชา สาขาวิชา  สาขางาน  รายวิชา และโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2545 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

  11.2  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจเพิ่มเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาต่าง  ๆ ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยต้องรายงานให้ต้นสังกัดทราบ 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
หลักการ 
  1.  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ  สอดคล้อง

กับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สามารถเป็นหัวหน้างาน
หรือเป็นผู้ประกอบการได้ 

  2.  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรู้เต็มภูมิ  ปฏิบัติ
ได้จริงและ เข้าใจชีวิต 

  3.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ
สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ  และสามารถสะสมการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ได ้
 

  จุดหมาย 
1.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.  เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3.  เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้  ทักษะจากศาสตร์ต่าง  ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4.  เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ  รักงาน รักองค์กร 

สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
5.  เพ่ือให้มีปัญญา  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการจัดการ  การ

ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่  ๆ มาพัฒนาตนเอง  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
งานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

6.  เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

7.  เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการท างาน  การอยู่ร่วมกัน  มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว  องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 

8.  เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ              
โดยเป็นก าลังส าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 
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9.  เพ่ือให้เห็นคุณค่าและด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนใน
ฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
1. การเรียนการสอน 
1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี ้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนด  

และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้  สามารถโอนผลการเรียน  และขอ
เทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 

1.2  การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง  โดยสามารถน ารายวิชาไปจัดฝึกในสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

 

2. เวลาเรียน 
2.1  ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น  2 ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  20 

สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอน
ภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์ 

2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  5 วัน 
คาบละ 60 นาท ี(1 ชั่วโมง) 

2.3  เวลาเรียนตามปกติ  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด  2 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพต่างประเภทวิชา/สาขาวิชาที่ก าหนด ประมาณ 3 ปี 

 

3. หน่วยกิต 
  ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกิต และไม่เกิน 100 หน่วยกิต

การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1  รายวิชาภาคทฤษฎ ี1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  20 ชั่วโมงมีค่า 1 

หน่วยกิต 
3.2  รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้บูรณาการการเรียนการสอน  

ก าหนด 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า  40 - 60 ชั่วโมง มีค่า 1 
หน่วยกิต 

3.3  รายวิชาที่น าไปฝึกงานในสถานประกอบการ ก าหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 

3.4  การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต 
3.5  การท าโครงการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

4. โครงสร้าง 
  โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546 แบ่งเป็น 3 หมวด

วิชาฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
  4.1  หมวดวิชาสามัญ 

4.1.1  วิชาสามัญทั่วไป  เป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
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4.1.2  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ  เป็นวิชาที่เป็นพ้ืนฐานสัมพันธ์กับวิชาชีพ 
  4.2  หมวดวิชาชีพ แบ่งเป็น 

4.2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน  เป็นกลุ่มวิชาชีพสัมพันธ์ที่เป็นพื้นฐาน  ที่จ าเป็นในประเภทวิชา
นั้น ๆ 

4.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ 
4.2.3  วิชาชีพสาขางาน  เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

ในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4  โครงการ 

  4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4  ฝึกงาน 
  4.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตและรายวิชาของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ให้เป็นไปตามก าหนดไว้ใน

โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  ส่วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา  สถานศึกษาสามารถจัด
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น  ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องก าหนด
รหัสวิชา จ านวนคาบเรียนและจ านวนหน่วยกิต ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 

5. โครงการ 
  5.1  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการในภาคเรียนที่  4 ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 

ก าหนดให้มีค่า 4 หน่วยกิต 
  5.2  การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. ฝึกงาน 
  6.1  ให้สถานศึกษาน ารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ  อย่างน้อย 1 

ภาคเรียน 
  6.2  การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. การเข้าเรียน 
  ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้ 
  7.1  พ้ืนความรู้ 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .) หรือเทียบเท่า  หรือส าเร็จ
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและ
สาขาวิชาที่ก าหนด  ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชาการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในแต่ละ
สาขาวิชา 

  7.2  คุณสมบัต ิ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546 
 

8. การประเมินผลการเรียน 
  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
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9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของ

ตนเอง การสันทนาการ และการส่งเสริมการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชน  
ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน  ลงมือปฏิบัติประเมินผล  และ
ปรับปรุงการท างาน ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
 

10. การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  10.1  ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  

ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา 
  10.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  10.4  เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผ่านการประเมินตามที่ก าหนด  
  10.5  ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา  

 

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
  11.1  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไข  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและ

ยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2546 

  11.2  ให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

  11.3  ให้สถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจพัฒนา  เพ่ิมเติมรายวิชา  ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
โดยต้องรายงานให้ต้นสังกัดทราบ 

 
 

                    
 
 
 
 
 


