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ค ำน ำ 
 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2563 – 2565 นี้ วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้

เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.2563 – 2565 เป็นควำมพยำยำมของ
สถำนศึกษำโดยควำมร่วมมือจำกคณะครูและบุคลำกรในวิทยำลัย ซึ่งได้มีกำรประชุมและด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำปัจจุบัน ศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนด
ทิศทำงของสถำนศึกษำ โดยเชื่อมโยงสอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำ แห่งชำติ พ.ศ. 2556  กรอบมำตรฐำนเพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
กำรศึกษำ (สมศ.)  จ ำนวน 14 ตัวบ่งชี้  และกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ ของส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
พ.ศ. 2555 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 4 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ โดยน ำข้อเสนอแนะของผลกำร
ประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2555 และข้อเสนอแนะจำกผลกำรประชุมผู้ปกครองชุมชน และ
ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรปี 2555 อีกทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร สมศ. ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม มำเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำว  เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเล่มนี้ ประกอบด้วย คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชย
กำรเชียงรำยทุกท่ำน ที่มีส่วนร่วมจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 
 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย 
พฤษภำคม 2562 
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ส่วนที่ 1 
ภำพรวมของสถำนศึกษำ  

 
1. สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 ประวัติ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย เป็นสถำบันอำชีวศึกษำเอกชนแห่งแรกของจังหวัดเชียงรำย และเป็น
สถำบันอำชีวศึกษำเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีมูลนิธิสำธำรณกุศลสงเครำะห์เชียงรำยเป็นเจ้ำของโดย  
คุณเชำว์ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้บริจำคท่ีดิน 

 

คุณเชำว์ พงษ์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2428 ณ หมู่บ้ำนซักเหมินเนีย  มณฑลกวำงตุ้ง               
เป็นบุตรชำยคนเดียว ของนำยยุ้นเซียน  แซ่ถุง ได้เข้ำมำอยู่ในประเทศไทยเมื่ออำยุ 14 ปี ต่อมำได้ไป ตั้งรกรำก  
เปิดร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับ นำงสำวจันทร์แก้ว  จันทรเกษม มีบุตรีหนึ่งคน ชื่อ กิมยุก 
จำกนั้นได้โยกย้ำยมำอยู่ที่จังหวัดเชียงรำย ในสมัยพระรำมรำชภักดี เป็นข้ำหลวงประจ ำจังหวัดเชียงรำย และท่ำน
ข้ำหลวงผู้นี้ ได้ตั้งชื่อสกุล “พงษ์สุวรรณ” ให้แต่นั้นมำ 

 

เมื่อปีพุทธศักรำช 2472 บรรดำพ่อค้ำคหบดี ชำวจีน-ไทย ในอ ำเภอเมืองเชียงรำยได้ยื่นขอจัดตั้ง โรงเรียนจีน
ชื่อ “ลี้เม้งฮกเก่ำ”  ขึ้นที่หมู่ท่ี 16 ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง เชียงรำย โดยคุณเชำว์ พงษ์สุวรรณ  อุทิศที่ดินด้ำนหน้ำ 
ซึ่งมีเนื้อที่ประมำณ 2 ไร่เศษ ให้แก่โรงเรียน โดยได้ด ำเนินกำรสอน ภำษำจีน  ตั้ งแต่ปีพุทธศักรำช 2474 จนกระทั่ง
สงครำมโลกครั้งที่ 2 คุณเชำว์  พงษ์สุวรรณ  จึงได้ยื่นค ำร้องขออนุญำต เปิดโรงเรียนขึ้นอีก ใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนกุง
หมิง” เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ ปีพุทธศักรำช 2489 ถึงพุทธศักรำช 2495 และในปี พุทธศักรำช 2496 ได้เปลี่ยนกำร
เรียนกำรสอนเป็นโรงเรียนไทยโดยสมบูรณ์ ชื่อ “โรงเรียนศึกษำศำสตร์” ถึงแม้ภำยหลังจะเปิดเป็นโรงเรียนสอน
ภำษำไทยแล้ว ท่ำนก็ยังให้ควำมสนใจ และส่งเสริมกำรศึกษำของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยดีเสมอมำ ก่อนถึงแก่กรรม ท่ำนได้
บริจำคท่ีดินผืนนี้ ให้แก่มูลนิธิสำธำรณกุศลสงเครำะห์เชียงรำย เพ่ือวำงรำกฐำนทำงกำรศึกษำให้บุตรหลำนชำวจังหวัด
เชียงรำย และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งก็คือ ที่ตั้งของวิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย ในปัจจุบัน 

 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยกำรเชียงรำย มีนำยสินธุ์ จงไพบูลย์กิจ            
เป็นผู้รับใบอนุญำต โดยได้ยื่นขออนุญำตเปลี่ยนแปลงค ำประกอบชื่อในตรำสำรจัดตั้ง จำก“โรงเรียนพณิชยกำร
เชียงรำย” เป็น “วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย” ตำม ใบอนุญำต เลขที่ 095/2554 

 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำยได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมในระหว่ำง 
วันที่ 21 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 23 มกรำคม 2556 ได้รับรำยงำนฉบับสมบูรณ์จำกสมศ. เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2556 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำยได้น ำข้อเสนอแนะคือ  
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1. สถำนศึกษำควรมีนโยบำยส่งเสริมให้นักศึกษำน ำโครงงำนวิชำชีพเข้ำประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด 
ภูมิภำคและระดับประเทศ เพ่ือพัฒนำนักศึกษำด้ำนคุณภำพและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรท ำโครงงำน
วิชำชีพได้อย่ำงแท้จริง 

2. สถำนศึกษำควรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบดูแลด้ำนกำรจัดท ำโครงงำนวิชำชีพ ในระดับบริหำร  
เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงงำนวิชำชีพของนักศึกษำและควรน ำกระบวนกำร PDCA มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
อีกทั้งครู อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน ควรใส่ใจและตรวจสอบโครงงำนแต่ละโครงงำนถึงควำมสมบูรณ์
ถูกต้อง 

3. สถำนศึกษำควรมีนโยบำยในกำรจัดท ำโครงงำนวิชำชีพ ของนักศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ สมศ.  
ด้ำนปริมำณคือระดับ ปวช. 3 : 1 โครงงำน ระดับ ปวส. 2 : 1 โครงงำน ส ำหรับด้ำนคุณภำพ ควรท
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำได้น ำโครงงำนวิชำชีพเข้ำประกวดแข่งขันนอกสถำนศึกษำ ทั้งระดับชุมชน 
จังหวัด ภูมิภำคและระดับประเทศ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ  

4. สถำนศึกษำควรมีนโยบำยส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อำจำรย์ ได้อบรมและศึกษำต่อในระดับปริญญำโท 
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำทำงด้ำนกระบวนกำรจัดท ำวิจัย จรรยำบรรณของนักวิจัย เพ่ือสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่
นักศึกษำในกำรจัดท ำโครงงำนวิชำชีพของนักศึกษำอย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 

5. สถำนศึกษำควรให้มีกำรบริหำรจัดวำงระบบกำรจัดเอกสำร และผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ในแต่ ละฝ่ำย 
เพ่ือให้ฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
รวดเร็วถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 

6. สถำนศึกษำต้องพัฒนำพื้นที่และแก้ไขในด้ำนพ้ืนที่จอดรถจักรยำนยนต์ของนักศึกษำ 
 

มำปรับปรุงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ2560-2562 เพ่ือให้ได้แผนพัฒนำสถำนศึกษำที่สมบูรณ์ครอบคลุมใน
มิติที่เป็นควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  ส ำหรับน ำไปใช้เป็นแผนแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำยให้บรรลุตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือผลิตก ำลังคนให้มีคุณภำพตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนต่อไป 
   
ปรัชญำวิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย 
 

 “ทักษะดี  มีคุณธรรม  น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ทักษะด ี
        วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชกำรเชียงรำย ตระหนักดีว่ำคุณภำพทำงด้ำนวิชำกำร ที่ดีเด่นเพียงด้ำนเดียวไม่สำมำรถ
ท ำให้นักเรียน นักศึกษำประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพได้ จึงสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลำยรูปแบบที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมช ำนำญในทักษะวิชำชีพมำกยิ่งขึ้นสำมำรถที่จะน ำไปให้ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพได้ 
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มีคุณธรรม 
        วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย ตระหนักถึงควำมเป็นจริงที่ว่ำบุคคลหำกขำดซึ่งคุณธรรม จริยธรรม 
บุคคลนั้นย่อมหำควำมเจริญได้ยำก โรงเรียนจึงได้ปูพ้ืนจิตใจของนักเรียน-นักศึกษำ ให้ตระหนักถึงควำมจริงในข้อนี้โดย
พยำยำมอบรมสั่งสอน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศำสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชำติ 
       
น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง 
        วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย เห็นควำมส ำคัญที่จะส่งเสริมให้ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ  
มีควำมส ำคัญ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต 
โรงเรียนได้มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถำนศึกษำ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและด้ำนพัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ 
2. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและฝึกอบรมในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สร้ำงเครือข่ำยและส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำเอกชนไทยภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5. สนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพและควำมสำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนไทยและของ

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
6. ส่งเสริมนวัตกรรม งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีพ 

 

อัตลักษณ์ 

สุขภำพดี  มีควำมรู้  คู่คุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ 

พัฒนำทั่วทิศ   ด้วยจิตอำสำ เสริมทักษะภำษำจีน 
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สถำนที่ตั้ง  แผนผังวิทยำลัย 
 

  สถำนที่ตั้งวิทยำลัย 
  เลขที่  1050 ถนนสนำมบิน อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย รหัสไปรษณีย์ 57000 
 โทรศัพท์ 0-5371-1021, 0-5375-2520, 0-5375-2521 โทรสำร. 0-5375-2997 
 
 

แผนผังวิทยำลัย 
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ขนำดพื้นที่ 
  วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  6  ไร่  59.7  ตำรำงวำ   

กำรเรียนกำรสอน 
  ภำคปกติ เปิดสอนตั้งแต่เวลำ  08.30 น. - 16.30 น.  
  ภำคบ่ำย เปิดสอนตั้งแต่เวลำ  17.00 น. - 21.30 น.  
 

ท ำกำรสอน 2 ระดับ 
1. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เปิดสอน 6 สำขำวิชำ คือ สำขำกำรบัญชี,                    

กำรตลำด, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสำรสนเทศ, สำขำกำรท่องเที่ยว, ธุรกิจค้ำปลีก                                
(ระบบทวิภำคี)  

  2. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 6 สำขำวิชำ คือ สำขำ  
              กำรบัญชี, กำรตลำด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสำรสนเทศ,  

    กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก (ระบบทวิภำคี),สำขำโลจิสติกส์ 
  

          สีประจ ำวิทยำลัย 
ฟ้ำ หมำยถึง  กำรค้ำ พำณิชยกรรม  
ขำว     หมำยถึง  ควำมบริสุทธิ์ มีคุณธรรม 
ม่วง    หมำยถึง  สีประจ ำจังหวัดเชียงรำย    

 
อักษรย่อของวิทยำลัย 

  วอศ.พชร. (ccvc.) 
 

สัญลักษณ์ของวิทยำลัย 
“พระรูปพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช” 
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อำคำร สถำนที่ 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย มีอำคำรสถำนที่เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
อำคำรเรียน จ ำนวน  5  หลัง ห้องเรียน จ ำนวน  76 ห้องดังนี้:- 

1. อำคำร 1 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นจ ำนวน 21 ห้อง รำยละเอียดดังนี้  
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนจ ำนวน 4 ห้อง ห้องพยำบำล 1 ห้องแต่ละห้องมีขนำด 7.35 x 8.87   
          เมตร พื้นที่ 65.19 ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน 

                   ชั้นที่ 2 ห้องเรียนจ ำนวน 6 ห้อง ห้องเกียรติยศ 1 ห้องแต่ละห้องมี ขนำด 7.35 x 8.87     
                               เมตร พื้นที่ 65.19 ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1  
                        ห้อง มีขนำด 8.94 x 10.43 เมตร พื้นที ่93.24   ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด   
                               90 คน 
            ชั้นที่ 3 ห้องเรียนจ ำนวน 7 ห้อง ห้องแต่ละห้องมีขนำด 7.35 x 8.87  เมตร  

พ้ืนที่ 65.19 ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 62 คนห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง 
มีขนำด 8.94 x 10.43  เมตรพ้ืนที่ 93.24ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 90 คน 

          2. อำคำร 2 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นจ ำนวน 15 ห้อง รำยละเอียดดังนี้  
                ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 5 ห้องแต่ละห้องมีขนำด 7.36 x 8.89 เมตร 

พ้ืนที่ 65.43 ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน 
                ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 3 ห้อง  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง แต่ละห้องมีขนำด 7.36 x  
                               8.89 เมตร พื้นที่ 65.43 ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน ห้องปฏิบัติกำร  
                               ภำษำจีน 1 ห้องมีขนำด  7.36 x 10.95 เมตร พื้นที่ 80.59 ตำรำงเมตร ควำมจุ  
                               สูงสุด 77 คน      
              ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 5 ห้อง แต่ละห้องมีขนำด 7.36 x 8.89 เมตร พื้นที่ 65.43   

ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน          
3. อำคำร 3 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  จ ำนวน  47 ห้องรำยละเอียดดังนี้ 

ชั้นที่ 1 ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ห้องผู้บริหำร 4 ห้อง ห้อง 
ธุรกำรและกำรเงิน 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องโสต 1 ห้อง ห้องปฏิบัติกำร 
คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 

ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 11 ห้อง แต่ละห้องมีขนำด 7.36 x 8.89 เมตร  พ้ืนที่ 65.43  ตำรำง 
                    เมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน ห้องพักครู 1 ห้อง มีขนำด 3 x 3 เมตร พื้นที่ 9  

เมตร 
ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 11 ห้อง แต่ละห้องมีขนำด 7.36 x 8.89 เมตร พื้นที่ 65.43 ตำรำง 

                               เมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน ห้องพักครู 1 ห้องมีขนำด 3 x 3 เมตร พื้นที่ 9 
ตำรำงเมตร 

ชั้นที่ 4 ห้องเรียน 11 ห้อง แต่ละห้องมีขนำด 7.36 x 8.89 เมตร พื้นที่ 65.43 ตำรำง 
          เมตร ควำมจุสูงสุด 62 คน ห้องพักครู 1 ห้องมีขนำด 3 x 3 เมตร พื้นที่ 9 ตำรำงเมตร 
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4. อำคำร 4 เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  รำยละเอียดดังนี้ 
ชั้นที่ 1 โรงอำหำร 
ชั้นที่ 2 ห้องพิมพ์ดีดไทย 3 ห้อง แต่ละห้องมีขนำด 10.25 x 8.97 เมตร  พ้ืนที่ 91.94  

ตำรำงเมตร ควำมจุสูงสุด 82 คน ห้องพักครู 1 ห้อง 
ชั้นที่ 3 ห้องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 1 ห้อง เครื่องใช้ส ำนักงำน 1 ห้อง พิมพ์ดีดไทย 1 ห้องแต่ละ 

ห้องมีขนำด 10.25 x 8.97 เมตร  พื้นที่ 91.94 ตำรำงเมตร ควำมจุ 
สูงสุด 82 คน 

5. อำคำรอเนกประสงค์ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รำยละเอียดดังนี้ 
ชั้นที่ 1 ห้องฝ่ำยวิชำกำรและทะเบียนวัดผล ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ห้องส ำนักงำนประกัน 

คุณภำพกำรศึกษำ ห้องส ำนักงำนฝึกประสบกำรณ์ ห้องส ำนักงำนเงินกู้ กยศ. 
ชั้นที่ 2 หอประชุมวิทยำลัย 

      6. อำคำรประกอบ  4 หลัง ดังนี้ 
 1. ห้องน้ ำหญิง  1 หลัง 
 2. ห้องน้ ำชำย  1 หลัง 
 3. สนำมบำสเก็ตบอล 1 สนำม 
 4. สนำมวอลเลบอล 1 สนำม 

  

สำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

1. โทรศัพท์สำธำรณะภำยในสถำนศึกษำ 
2. ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ในห้องปฏิบัติกำรไมโครคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำง 
 ภำษำและห้องประชุมเล็กของสถำนศึกษำ และพัฒนำห้องปฏิบัติงำนฝ่ำยต่ำง ๆอย่ำง 
       เป็นสัดส่วน 
3. ติดตั้งพัดลมเพดำน และไฟฟ้ำทุกห้องเรียน 
4. ระบบ Wire Less ส ำหรับเชื่อมต่อ Internet ทั่วบริเวณสถำนศึกษำ 
5. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดทั่วบริเวณสถำนศึกษำ 
6. ห้องน้ ำแยกหญิง ชำย จ ำนวน 67 ห้อง 
7. ระบบตู้ ATM บริกำร รับ ฝำก ถอนเงิน โอนเงิน 
8. อ่ืน ๆ เช่น ธนำคำรโรงเรียน และร้ำนขำยอำหำร น้ ำดื่ม เป็นต้น 
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2.สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
          จ ำนวนผู้เรียน จ ำแนกตำมระดับ/สำขำ/ชั้นปี (ส ำรวจ ณ วันท่ี 10 มิ.ย ปีกำรศึกษำ 2562) 

 
 
 
 

 
 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภำ

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สำขำกำรบัญชี 
- สำขำกำรตลำด 
- สำขำคอมพิวเตอร์ 
- สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- สำขำกำรท่องเที่ยว 
- สำขำธุรกิจค้ำปลีก 
รวม 

 
50 
55 
33 
10 
37 
- 

185 

 
- 
- 
- 
- 
- 

42 
42 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
41 
22 
28 
- 

10 
- 

101 

 
- 
- 
- 
- 
- 

28 
28 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
29 
23 
23 
8 
10 
- 

93 

 
- 
- 
- 
- 
- 

33 
33 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
120 
100 
84 
18 
57 
103 
482 

ระดับ ปวส. 
- สำขำกำรบัญชี 
- สำขำกำรตลำด 
- สำขำคอมพิวเตอร์ 
- สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- สำขำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 
- สำขำกำรท่องเที่ยว 
สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
- สำขำธุรกิจค้ำปลีก 
รวม 

 
112 
58 
26 
7 
5 
27 
29 
- 

264 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

26 
26 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
119 
65 
42 
5 
9 
2 
- 
- 

242 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

16 
16 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

548 
รวมทั้งหมด 449 68 - 343 44 - 93 33 - 1030 
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จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน) ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/สำขำงำน 
จ ำนวน 

รวม 
ปกต ิ ทวิภำคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- สำขำกำรบัญชี 
- สำขำกำรตลำด 
- สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- สำขำกำรท่องเที่ยว 
- สำขำธุรกิจค้ำปลีก 
รวม 

 
19 
16 
4 
8 
- 
- 

47 

 
- 
- 
- 
- 
- 

23 
23 

 
5 
5 
18 
- 
7 
- 

35 

 
24 
21 
22 
8 
7 
23 
105 

ระดับ ปวส. 
- สำขำกำรบัญชี 
- สำขำกำรตลำด 
- สำขำคอมพิวเตอร์ 
- สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- สำขำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 
- สำขำกำรท่องเที่ยว 
- สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
- สำขำธุรกิจค้ำปลีก 
รวม 

 
73 
39 
19 
- 
- 
- 
- 
- 

131 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

12 
12 

 
1 
- 
- 
- 

10 
2 
- 
- 

13 

 
74 
39 
19 
- 

10 
2 
- 

12 
156 

รวมทั้งหมด 178 35 48 261 
2.2 แผนภูมิโรงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย 

1. นำยสมเกียรติ์  นิมิตรุ่งทวี  ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำงอัญชลี   คงบรรทัด  ผู้จัดกำร 
3. นำงสุวิมล   พรหมทัศน์  ผู้แทนครู 
4. นำยสุรศักดิ์           จตุรำวิชำนันท์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
5. นำยสำธิต              ตรีสัตยำเวทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ทวีชัย               อำศิรพงศ์พิศิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นำยคุณำวุฒิ           จงไพโรจน์โฆษิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นำยบรรพต            ศรีวิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นำงจันทร์เพ็ญ       หรดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.   นำงสุวิมล   พรหมทัศน์  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 



11 
 
ผู้บริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย 

1. นำยสมเกียรติ์  นิมิตรุ่งทวี  ผู้รับใบอนุญำต 
2. นำงอัญชลี   คงบรรทัด  ผู้จัดกำร 
3. นำงจันทร์เพ็ญ  หรดี   ผู้อ ำนวยกำร 
4. นำงสุวิมล   พรหมทัศน์  รองผู้อ ำนวยกำร 
5. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมืองมำเครือ  หัวหน้ำส่วนงำนบริหำรวิชำกำร 
6. นำงนงครำญ   ไชยบำล   หัวหน้ำส่วนงำนกิจกรรม 
7. นำงสำวนวลจันทร์  จันต๊ะวงค์  หัวหน้ำส่วนงำนบริหำรทรัพ 
8. นำงสำวนวพร   กำหลง   หัวหน้ำส่วนงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 
2.3 หลกัสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
พุทธศักรำช 2556 

หลักกำรของหลักสูตร 
 1. เป็นหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพหลังมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำด้ำนวิชำชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และประชำคมอำเซียนเพ่ือผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนระดับผีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพสำมำรถประกอบอำชีพได้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระ 
 2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้เลือกเรียนได้อย่ำงกว้ำงขวำง เน้นสมรรถนะเฉพำะด้ำนด้วยกำรปฏิบัติ
จริง  สำมำรถเลือกวิธีกำรเรียนตำมศักยภำพและโอกำสของผู้เรียน เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียน 
สะสมผลกำรเรียน เทียบควำมรู้และประสบกำรณ์จำกแหล่งวิทยำกำร สถำนประกอบกำรและสถำนประกอบอำชีพ
อิสระ 

 3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภำครัฐและเอกชน 

 4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำ  สถำนประกอบกำร ชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในกำร 
พัฒนำหลักสูตรให้ตรงตำมควำมต้องกำรและสอดคล้องกับสภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำค เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ 
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หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
ประเภทวิชำวิชำพำณิชยกรรม  สำขำวิชำพณิชยกำร 

จุดหมำยของหลักสูตร 
1. เพ่ือให้มีควำมรู้  ทักษะและประสบกำรณ์ในงำนอำชีพสอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ  สำมำรถน ำ 

ควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์ในงำนอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เลือกวิถีกำรด ำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพได้อย่ำง
เหมำะสมกับตน สร้ำงสรรค์ควำมเจริญต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชำติ 
 

2. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญำ  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำร 
ประกอบอำชีพ  สำมำรถสร้ำงอำชีพ  มีทักษะในกำรจัดกำรและพัฒนำอำชีพให้ก้ำวหน้ำอยู่เสมอ 

  3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพ  มีควำมมั่นใจและภูมิใจในวิชำชีพที่เรียน  รักงำน  รักหน่วยงำน   
สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะได้ดี  โดยมีควำมเคำรพในสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

  4. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทำงสังคมที่ดีงำม  ทั้งในกำรท ำงำน  กำรอยู่ร่วมกัน กำรต่อต้ำนควำม 
รุนแรง มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงำน  ท้องถิ่นและประเทศชำติ  อุทิศตนเพ่ือสังคม  เข้ำใจและเห็น
คุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  มีจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำชองเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสร้ำงสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

5. เพ่ือให้มีบุคลิกภำพท่ีดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยในตนเอง มีสุขภำพ 
อนำมัยทีส่มบูรณ์  ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ  เหมำะสมกับงำนอำชีพ 

6.เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ  สังคม  กำรเมืองของประเทศและโลก  
มีควำมรักชำติ  ส ำนึกในควำมเป็นไทย  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ด ำรงรักษำไว้  ซึ่งมีควำมมั่นคง  ของชำติ  ศำสนำ  
พระมหำกษัตริย์  และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

 
หลักเกณฑ์กำรใช้ 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 
1. กำรเรียนกำรสอน 
 1.1 กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก ำหนดและน ำผลกำร
เรียนแต่ลพวิธีมำประเมินผลร่วมกันได้สำมรถเทียบโอนกำรเรียน และขอเทียบควำมรู้และประสบกำรณ์ได้ 
 1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติจริง สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำยรูปแบบเพ่ือให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิธีกำรและกำรด ำเนินงำน มีทักษะกำรปฏิบัติงำนในขอบเขตส ำคัญและบริบท ใหม่ 
สำมำรถให้ค ำแนะน ำ แก้ปัญหำเฉพำะด้ำนและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในคณะท ำงำนหรือมีกำร
ประสำนงำนกลุ่มรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมำะสมในกำรท ำงำน 
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2. กำรจัดกำรศึกษำและเวลำเรียน 
 กำรจัดกำรศึกษำในระบบปกติใช้ระยะเวลำ 3 ปีกำรศึกษำ กำรจัดเวลำเรียนให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 2.1  ในกำรศึกษำหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภำคเรียนออกเป็น 2 ภำคเรียนปกติหรือระบบทวิภำคี ภำคเรียนละ  
18 สัปดำห์ โดยมีเวลำเรียนและจ ำนวนหน่วยกิตตำมที่ก ำหนด และสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน อำจเปิดสอน
ภำคเรียนฤดูร้อนได้อีกตำมที่เห็นสมควร 
 2.2  กำรเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันเปิดท ำกำรสอนไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ 
5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนคำบละ 60 นำที 
3. หน่วยกิต 
 ให้มีจ ำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต กำรคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
 3.1 รำยวิชำทฤษฎีที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำย ไม่น้อยกว่ำ 18 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
 3.2 รำยวิชำปฏิบัติที่ใช่เวลำในกำรทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร ไม่น้อยกว่ำ 36   
 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
 3.3 รำยวิชำปฏิบัติที่ใช้เวลำในกำรฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงำนหรือภำคสนำม ไม่น้อยกว่ำ 54   
 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
 3.4 รำยวิชำที่ใช้ในกำรศึกษำระบบทวิภำคี ไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
 3.5 กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบกำรหรือแหล่งวิทยำกำร ไม่น้อยกว่ำ 
  320 ชั่วโมง เท่ำกับ 4 หน่วยกิต 
 3.6 กำรท ำโครงงำนพัฒนำทักษะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
4. โครงสร้ำง 
 โครงสร้ำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชำ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 หมวดวิชำทักษะชีวิต 
  4.1.1   กลุ่มวิชำภำษำไทย 
  2.1.2   กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ 
  4.1.3   กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
  4.1.4   กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
  4.1.5   กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ 
  4.1.6   กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
 4.2 หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
  4.2.1   กลุ่มทักษะวิชำชีพพ้ืนฐำน 
  4.2.2   กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ 
  4.2.3   กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก 
  4.2.4   ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 
  4.2.5   โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
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 4.3 หมวดวิชำเลือกเสรี 
 4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จ ำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชำตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงสร้ำงของแต่ละประเภท
วิชำและสำขำวิชำ รำยวิชำแต่ละหมวดวิชำ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถจัดตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
และหรือพัฒนำได้ตำมควำมเหมำะสมของภูมิภำคตำมยุทธศำสตร์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ทั้งนี้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องก ำหนดรหัสวิชำจ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมงเรียนตำมที่ก ำหนดไว้
ในหลักสูตร 
5. กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 
 เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันกับภำคกำรผลิต
และหรือภำคบริกำร หลักจำกที่ผู้เรียนรู้ภำคทฤษฎีและกำรฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
อำชีวศึกษำหรือสถำบันแล้วระยะเวลำหนึ่งทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ได้สัมผัสกับ
กำรปฏิบัติงำนอำชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ทันสมัย และบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกัน ส่งเสริมกำรฝึกทักษะ 
กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท ำได้คิดเป็นท ำเป็นและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดควำมม่ันใจและเจตคติท่ีดีในกำรท ำงำนและกำรประกอบอำชีพอิสระโดยกำรจัดฝึกประสบกำรณ์ 
ทักษะวิชำชีพต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

5.1   สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในรูปของกำรฝึกงำน
ในสถำนประกอบกำรแหล่งวิทยำกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐโดยใช้เวลำรวมไม่น้อยกว่ำ 320 
ชั่วโมง ก ำหนดให้มีค่ำเท่ำกับ 4 หน่วยกิต กรณีสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องกำรเพ่ิมพูน
ประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพสำมำรถน ำรำยวิชำในหมวดวิชำทักษะวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะ
งำนไปเรียนหรือฝึกในสถำนประกอบกำรรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐโดยใช้เวลำรวมกับกำรฝึก
ประสบกำรณ์ ทักษะวิชำชีพได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน 

 5.2 กำรตดัสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
6. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
 เป็นรำยวิชำที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ บูรณำกำรควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์จำกสิ่งที่ได้
เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตำมควำมถนัดและควำมสนใจตั้งแต่กำรเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษำค้นคว้ำกำรวำง
แผนกำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินงำน กระประเมินผลและกำรจัดท ำรำยงำนซึ่งอำจท ำเป็นรำยบุคคล
หรือกลุ่มก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครกำรนั้น ๆ โดยกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
 6.1  สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
  ที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสำชำวิชำในภำคเรียนที่ 5 และหรือภำคเรียนที่ 6 รวมจ ำนวน  4 หน่วยกิจ 

ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 
ชั่วโมง ต่อสัปดำห์ กรณีท่ีใช้รำยวิชำเดียว  หำกจัดให้มีโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 2 รำยวิชำ คือ 
โครงกำร 1 และโครงกำร 2 ให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดำห์ ที่
เทียบเคียงกับเกณฑ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น 

 6.2 กำรตัดสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
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7. กำรศึกษำระบบทวิภำคี 
 เป็นรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดจำกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันกับสถำน
ประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน 
และเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมจุดหมำยของหลังสูตร กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิ
ภำคีโดยน ำรำยวิชำทวิภำคีในกลุ่มทักษะวิชำชีพเลือกไปก ำหนดรำยละเอียดของรำยวิชำและเวลำที่ใช้ฝึกจัดท ำแผนฝึก
อำชีพ กำรวัดและกำรประเมินผลในแต่ละรำยวิชำให้สอดคล้องกับลักษณะงำนของสถำนประกอบกำรรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้อำจน ำรำยวิชำชีพอ่ืนในหมวดวิชำทักษะวิชำชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
8. กำรเข้ำเรียน 
 ผู้เข้ำเรียนต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 หรือเทียบเท่ำ และมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พ.ศ.2556 
9. กำรประเมินผลกำรเรียน 
 เน้นกำรประเมินสภำพจริงทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ.2556 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

10.1 สถำนศึกษำอำชีพศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่ วโมงต่อสัปดำห์
ทุกภำคเรียน เพ่ือพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมระเบียบวินัย กำรต่อต้ำนควำมรุนแรง
และสำรเสพติด ส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์ สร้ำงสรรค์กำรท ำงำนปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงกำรเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งกำรทะนุบ ำรุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงำม โดยกำรวำงแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงกำรท ำงำน  ทั้งนี้ส ำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีให้เข้ำร่วมกิจกรรมที่สถำนประกอบกำรจัดขึ้น 

10.2 กำรประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรจัดกำร
ศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. 2556 
11. กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 11.1 ประเมินผ่ำนรำยวิชำในหมวดวิชำทักษะชีวิต หมวดวิชำทักษะวิชำชีพและหมวดวิชำเลือก 
เสรีตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
 11.2 ได้จ ำนวนหน่วยกิตสะสมครบตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 11.3 ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
 11.4 เข้ำร่วมกิจกรรมและประเมินผ่ำนทุกภำคเรียน 
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12. กำรพัฒนำรำยวิชำในหลักสูตร 

12.1 หมวดวิชำทักษะชีวิต สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่ม
วิชำของหมวดวิชำทักษะชีวิต ในลักษณะจ ำแนกเป็นรำยวิชำหรือ ลักษณะบูรณำกำรใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสำน
เนื้อหำวิชำที่ครอบคลุมสำระของกลุ่มวิชำภำษำไทย กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ กลุ่มวิชำวิ ทยำศำสตร์                    
กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ในสัดส่วนที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำก
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มวิชำนั้นๆเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชำทักษะ 

12.2 หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำ
ในกลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ และหรือพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะ วิชำชีพเลือกได้ โดยพิจำรณำจำก
จุดประสงค์สำขำวิชำและมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ สำขำวิชำ ตลอดจนควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรหรือ
สภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำค เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชำเลือกเสรี สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมได้ตำมควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศและหรือเพ่ือกำรศึกษำต่อทั้งนี้ กำรก ำหนดรหัสวิชำจ ำนวนหน่วยกิตและและจ ำนวนชั่วโมงเรียนให้
เป็นไปตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
13. กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำรำยวิชำกลุ่มวิชำและกำรอนุมัติหลักสูตร 

13.1กำรพัฒนำหลักสูตรหรือกำรปรับปรุงสำระส ำคัญของหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำนบันกำรอำชีวศึกษำหรือ
สถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 13.2 กำรอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 13.3 กำรประกำศใช้หลักสูตรให้ท ำเป็นประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
 13.4 กำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
โดยต้องรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบ 
14. กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบประกันคุณภำพไว้ให้ชัดเจนอย่ำงน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
 14.1 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 14.2 กำรบริหำรหลักสูตร 
 14.3 ทรัพยำกรกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 14.4 ควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำน 
  ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำนศึกษำจัดให้มีกำร 
 ประเมินเพื่อพัฒนำหลักสูตรที่อยู่ให้ควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยทุก 5 ปี 
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หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักรำช 2557 

หลักกำรของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนำกพลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้ตรงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำร
ประกอบอำชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 
 2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้เลือกเรียนได้อย่ำงกว้ำงขวำง เน้นสมรรถนะด้วยกำรปฏิบัติจริง สำมำรถเลือก
วิธีกำรเรียนตำมศักยภำพและโอกำสของผู้เรียน เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนสะสมผลกำรเรียน 
เทียบควำมรู้และควำมรู้และประสบกำรณ์จำกแหล่งวิทยำกำร สถำนประกอบกำรและสถำนประกอบอำชีพอิสระ 
 3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพ มีควำมรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงมี
ควำมเป็นผู้น ำและสำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะได้ดี 
 4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและเอกชน 
 5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรให้ตรงควำม
ต้องกำรและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของภูมิภำค เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 

จุดหมำยของหลักสูตร 
1. เพ่ือให้มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมหรือศึกษำต่อในระดับ      

ที่สูงขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงำนอำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

3. เพ่ือให้สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ ทักษะจำกศำสตร์ต่ำงๆ ประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพ สอดคล้องกับ          
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 

4. เพ่ือให้มเีจตคติที่ดีต่ออำชีพ มีควำมม่ันใจและภำคภูมิใจในงำนอำชีพ รักงำน รักองค์กร สำมำรถท ำงำนเป็น
หมู่คณะได้ดี และมีควำมภูมิใจในตนเองต่อกำรเรียนวิชำชีพ 
 5. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญำ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร กำรตัดสินใจและ
กำรแก้ปัญหำ รู้จักแสวงหำแนวทำงใหม่ ๆ มำพัฒนำตนเอง ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรสร้ำงงำนให้สอดคล้องกับวิชำชีพ 
และกำรพัฒนำงำนอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
 6. เพ่ือให้มีบุคลิกภำพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม   ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภำพกำยใจสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำย
และจิตใจ เหมำะสมกับกำรปฏิบัติในอำชีพนั้นๆ 
 7. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทำงสังคมที่ดีงำม ทั้งในกำรท ำงำน กำรอยู่ร่วมกัน มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว 
องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชำติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
ตระหนักในปัญหำและควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม 
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 8. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีก ำลังส ำคัญใน
ด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำร 
 9. เพ่ือให้เห็นคุณค่ำและด ำรงไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ปฏิบัติงำนในฐำนะพลเมืองดี
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
หลักเกณฑ์กำรกำรใช้หลักสูตร 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 
1. กำรเรียนกำรสอน 

1.1 กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวีเรียนที่ก ำหนดและน ำผลกำร
เรียนแต่ละวิธีมำประเมินผลร่วมกันได้ สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียน และขอเทียบควำมรู้และประสบกำรณ์ได้ 

1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติจริง สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้
ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะในวิชำกำรที่สัมพันธ์กับวิชำชีพในกำรในกำรวำงแผนแก้ปัญหำ และจัดกำร
ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิชำกำร ริเริ่มสิ่งใหม่ มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับกำร
วำงแผน กำรประสำนงำนและกำรประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
เหมำะสมในกำรท ำงำน 

2. กำรจัดกำรศึกษำและเวลำเรียน 
2.1 กำรจัดกำรศึกษำในระบบปกติส ำหรับผู้เข้ำเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) 

หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำและสำขำวิชำตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด ใช้ระยะเวลำ 2 ปี กำรศึกษำ ส่วนผู้เข้ำเรียนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่ำประเภทวิชำและสำขำวิชำที่ก ำหนด ใช้ระยะเวลำประมำณ 3 ปีกำรศึกษำ 

2.1 กำรจัดเวลำกำรเรียนให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.1.1 ในปีกำรศึกษำหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภำคเรียนออกเป็น 2 ภำคเรียนปกติหรือระบบทวิภำค ภำคเรียนละ 

18 สัปดำห์ โดยมีเวลำเรียนและจ ำนวนหน่วยกิตตำมที่ก ำหนด และสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำนบันอำจเปิดสอน
ภำคเรียนฤดูร้อนได้อีกตำมที่เห็นสมควร 

2.1.2 กำรเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันเปิดท ำกำรสอนไม่น้อยกว่ำ
สัปดำห์ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนคำบละ 60 นำที 

3. หน่วยกิต 
ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่ำง 83-90 หน่วยกิต กำรคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รำยวิชำทฤษฎีที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำย ไม่น้อยกว่ำ 18 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รำยวิชำปฏิบัติที่ใช้เวลำในกำรทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำร ไม่น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 

หน่วยกิต 
3.3 รำยวิชำปฏิบัติที่ใช้เวลำในกำรฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงำนหรือภำคสนำมไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงเท่ำกับ 1 

หน่วยกิต 
3.4 รำยวิชำที่ใช้ในกำรศึกษำระบบทวิภำคี ไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
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3.5 กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำนประกอบกำรหรือแหล่งวิทยำกำร ไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง
เท่ำกับ 4 หน่วยกิต 

3.6 กำรท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมง เท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
4. โครงสร้ำง 

โครงสร้ำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชำ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้ 

4.1 หมวดวิชำทักษะชีวิต 
4.1.1 กลุ่มทักษะภำษำและกำรสื่อสำร 

1) กลุ่มวิชำภำษำไทย 
2) กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ 

4.1.2 กลุ่มทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 
1) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 
2) กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 

4.1.3 กลุ่มทักษะทำงสังคมและกำรด ำรงชีวิต 
1) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 

4.2 หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชำชีพพ้ืนฐำน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก 
4.2.4 ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 
4.2.5 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

4.3 หมวดเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5. กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 
เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยควำมร่วมมือระหว่ำสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันกับภำคกำรผลิต

และหรือภำคบริกำร หลังจำกที่ผุ้เรียนยได้เรียนรู้ภำคทฤษฎีและกำรฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำหรือสถำบันแล้วระยะเวลำหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ได้สัมผัสกับ
กำรปฏิบัติงำนอำชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยำยกำศกำรท ำงำนร่วมกัน ส่งเสริมกำรฝึกทักษะ
กำรสื่อสำร กำรใช้เหตุผล กำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำและกำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผุ้เรียนท ำ
ได้ คิดเป็น ท ำเป็น และเกิดกำรใฝ่รุ้ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดควำมมั่นใจและเจตคติที่ดีในกำรท ำงำน และกำร
ประกอบอำชีพอิสระโดยกำรจัดฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
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5.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ ในรูปของกำรฝึกงำน
ในสถำนประกอบกำร แหล่งวิทยำกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ โดยใช้เวลำรวมไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง 
ก ำหนดให้มีค่ำเท่ำกับ 4 หน่วยกิต โดยให้น ำรำยวิชำในหมวดวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะ
วิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน 

5.1 กำรตัดสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
6. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 

เป็นรำยวิชำที่เปิดโอกำสให้ผุ้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ บูรณำกำรควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์จำกสิ่งที่ได้
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตำมควำมถนัดและควำมสนใจในลักษณะงำนวิจัย ตั้งแต่กำรเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะ
ศึกษำค้นคว้ำ กำรวำงแผน กำรก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินงำน กำรประเมินผลและกำรจัดท ำรำยงำน 
ซึ่งอำจท ำเป็นรำยบุคคล หรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของดครงกำรนั้น ๆ โดยกำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวต้อง
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

6.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพในภำคเรียนที่ 3 
และหรือภำคเรียนที่ 4 รวมจ ำนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือ
สถำบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ กรณีท่ีใช้รำยวิชำเดียว 

หำกจัดให้มีโครงกำรพัฒนำทักษะวสิชำชีพ 2 รำยวิชำ คือ โครงกำร 1 และโครงกำร 2 ให้สถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำหรือสถำบันจัดให้มีชั่วโมงเรืยนต่อสัปดำห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

6.1 กำรตัดสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
7. กำรศึกษำระบบทวิภำคี 

กำรศึกษำระบบทวิภำคีเป็นรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดจำกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำหรือสถำบันกับสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งใน
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน และเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ 
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ตำมจุดหมำยของหลักสูตร  สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องน ำรำยวิชำทวิภำคีในกลุ่มทักษะ
วิชำชีพเลือก ไปร่วมก ำหนดรำยละเอียดของรำยวิชำ ได้แก่ จุดประสงค์รำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
เวลำที่ใช้ฝึกและจ ำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงำนของสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐ 
รวมทั้งสมรรถนะวิชำชีพของสำขำงำนพร้อมจัดท ำแผนฝึกอำชีพ กำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ  ทั้งนี้ อำจน ำรำย
วิชำชีพอ่ืนในหมวดวิชำทักษะวิชำชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 

จ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ฝึกอำชีพของแต่ละวิชำทวิภำคีให้เป็นไปตำมที่หลักสูตรก ำหนด และให้
รำยงำนกำรพัฒนำรำยวิชำให้ส ำนึกงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบ 
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8. กำรเข้ำเรียน 
ผู้เข้ำเรียนต้องมีพ้ืนควำมรู้และคุณสมบัติ ดังนี้ 
8.1 พ้ืนควำมรู้ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
ผู้เข้ำเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพต่ำงประเภทวิชำและสำขำวิชำที่ก ำหนด ต้องเรียนรำยวิชำปรับพ้ืนฐำนวิชำชีพให้ครบตำมที่
ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชำและสำขำวิชำ 

กำรเรียนปรับพ้ืนฐำนวิชำชีพ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตร สำขำวิชำ และกำรตั ดสินผลกำร
เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 พ.ศ. 2557 

8.2 คุณสมบัติของผู้เรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 พ.ศ. 2557 

9. กำรประเมินผลกำรเรียน 
เน้นกำรประเมินสภำพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำร

ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 พ.ศ. 2557 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

10.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง ต่อสัปดำห์
ทุกภำคเรียน เพ่ือพัฒนำวิชำกำร และวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ระเบียบวินัยของตนเอง กำรต่อต้ำน
ควำมรุนแรงและสำรเสพติด ส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์ สร้ำงสรรค์กำรท ำงำน ปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ ำงกำรเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรท ำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งกำรทะนุบ ำรุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม โดยกำรวำงแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงกำรท ำงำน ทั้งนี้ส ำหรับ
นักเรียนทวิภำคี ให้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีสถำนประกอบกำรจัดขึ้น 
 10.2 กำรประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำร                
จัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 พ.ศ. 2557 

11.  กำรจัดท ำแผนกำรเรียน 
กำรจัดท ำแผนกำรเรียน เป็นกำรก ำหนดรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่จะด ำเนินกำรสอนในแต่ละ           

ภำคเรียน โดยจัดอัตรำส่วนกำรเรียนรู้ภำคทฤษฎีต่อภำคปฏิบัติในหมำวทักษะวิชำชีพ ประมำณ 40:60 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะหรือกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละสำขำวิชำ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

11.1 จัดรำยวิชำในแต่ละภำคเรียน โดยค ำนึงถึงรำยวิชำที่ต้องเรียนตำมล ำดับก่อน หลัง ควำมง่ำย ยำกของ
รำยวิชำ ควำมต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรำยวิชำ รวมทั้งรำยวิชำที่สำมำรถบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน
เพ่ือเรียนเป็นงำนและหรือชิ้นงำนในแต่ละภำคเรียน 
 11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรำยวิชำวิชำชีพเลือกและวิชำเลือกเสรี ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ            เพ่ือ
สนับสนุนกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ 
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 11.3 รำยวิชำทวิภำคี หรือกำรรำยวิชำไปเรียนและฝึกในสถำนประกอบกำร/แหล่งวิทยำกำรให้ประสำนงำน
ร่วมกับสถำนประกอบกำร/แหล่งวิทยำกำรเพ่ือพิจำรณำ ก ำหนดรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่ตรงกับลักษณะงำนของสถำน
ประกอบกำร/แหล่งวิทยำกำรนั้น ๆ 
 11.4 รำยวิชำโครงกำร สำมำรถให้นักเรียน นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนกำรศึกษำที่ 3 หรือ          
4 ครั้งเดียว จ ำนวน 4 หน่วยหรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภำคเรียนที่ 3 และภำคเรียนที่ 4รวม 4 หน่วย
กิต ตำมเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น ๆ 
 11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ก ำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภำคเรียน โดยนักเรียน นักศึกษำ
ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 11.6 จ ำนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภำคเรียน ในแต่ละภำคเรียนปกติส ำหรับกำรลงทะเบียนเต็มเวลำให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนกำรลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งนี้เวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

12. กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
12.1 ได้รำยวิชำและจ ำนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชำทักษะชีวิต หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ และหมวดวิชำ

เลือกเสรี ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชำและสำขำวิชำ และตำมแผนกำรเรียนที่                  
สถำนศึกษำก ำหนด 
 12.2 ได้ค่ำคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

12.3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
12.4 ได้ เข้ ำร่ วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสู ตรและ “ผ่ ำน” ทุกภำคเรียนตำมแผนกำรเรียนที่                 

สถำนศึกษำก ำหนด 
13.  กำรพัฒนำรำยวิชำในหลักสูตร 

13.1 หมวดวิชำทักษะชีวิต สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่ม
วิชำของหมวดทักษะชีวิต ในลักษณะจ ำแนกเป็นรำยวิชำหรือลักษณะบูรณำกำรใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสำนเนื้อหำวิชำที่
ครอบคลุมสำระของกลุ่มวิชำภำษำไทย กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ กลุ่ม
วิชำสังคมศำสตร์ กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ ในสัดส่วนที่เหมำะสม โดยพิจำรณำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มวิชำนั้น ไ 
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชำทักษะชีวิต 
 13.2 หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ สถำนศึกษำหรือสถำนบันสำมำรถปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำในกลุ่ม
ทักษะวิชำชีพเลือกเฉพำะกำรจัดกำรเรียนรู้และหรือพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชำชีพเลือกได้ โดยพิจำรณำ
จำกจุดประสงค์สำขำวิชำและมำตรฐำนวิชำชีพสำขำวิชำ ตลอดจนควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนของสถำนประกอบกำรหรือ
สภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 13.3 หมวดวิชำเลือกเสรี สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมได้ตำมควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำนของสถำนประกอบกำร ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือกำรศึกษำต่อ 

  ทั้งนี้ กำรก ำหนดรหัสวิชำ จ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
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14.  กำรปรับปรุงแก้ไข พัฒนำรำยวิชำ กลุ่มวิชำและกำรอนุมัติหลักสูตร 
14.1 กำรพัฒนำหลักสูตรหรือกำรปรับปรุงสำระส ำคัญของหลักสูตรตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ หรือ
สถำนศึกษำ ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 14.2 กำรอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
 14.3 กำรประกำศใช้หลักสูตรให้ท ำเป็นประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
 14.4 กำรพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติม สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำนบันสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยต้องรำยงำน
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำทรำบ 

15. กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบประกันคุณภำพไว้ให้ชัดเจน อย่ำงน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
15.1 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
15.2 กำรบริหำรหลักสูตร 
15.3 ทรัพยำกรกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
15.4 ควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำน 
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินเพ่ือ

พัฒนำหลักสูตรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยทุก 5 ปี 
1.2.5 วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน 
 1. กำรประเมินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ ให้ด ำเนินกำรประเมินตำมสภำพจริงต่อเนื่องตลอดภำคเรียนด้ำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและเจตคติจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนที่มอบหมำย ซึ่งครอบคลุม
จุดประสงค์และเนื้อหำที่เรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม 
 ให้มีกำรประเมินเพ่ือพัฒนำและกำรประเมินสรุปผลกำรเรียนโดยพิจำรณำจำกกำรประเมิน แต่ละกิจกรรม
และงำนที่มอบหมำยในอัตรำส่วนตำมควำมส ำคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองำนที่มอบหมำย 
 2. กำรประเมินผลมำตรฐำนฝีมือ ส ำหรับนักเรียนทวิภำคีให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) กำรประเมินผลครึ่งหลักสูตร (Interim) โดยวิธีกำรดังนี้ 
ก. ประเมินควำมรู้ทำงทฤษฎี  โดยกำรสอบข้อเขียน 
ข. ประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนโดยกำรสอบสัมภำษณ์ตำมบันทึกจำกสมุด 
    รำยงำนของนักเรียน 

(2) ประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร (Final) โดยวิธีกำรดังนี้ 
ก. ประเมินควำมรู้ทำงทฤษฎี โดยกำรสอบข้อเขียน และกำรสัมภำษณ์ตำมบันทึกจำกสมุด 
 รำยงำนของนักเรียน 
ข. ประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรท ำโครงงำน หรือกำรท ำโครงกำร 
 วิชำชีพ  หรือผลิตชิ้นงำน หรือกำรวิเครำะห์งำน 
 
 



24 
 
                  (๓)  ข้อก ำหนดในกำรสอบมำตรฐำนฝีมือ 

ก. นักเรียนจะเข้ำรับกำรประเมินครึ่งหลักสูตรได้ ต้องได้ผลกำรประเมินผ่ำนรำยวิชำหมวด 
   วิชำชีพเฉพำะได้จ ำนวนหน่วยกิตอย่ำงน้อยก่ึงหนึ่งของหมวดวิชำชีพเฉพำะ ตำมท่ี 
   ก ำหนด ในโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำแต่ละประเภทและสำขำวิชำ 
ข. นักเรียนจะเข้ำสอบประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตรได้ ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบทุก 
   รำยวิชำ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำแต่ละประเภทและสำขำวิชำ 

3. นักเรียนต้องเข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำ ตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำแต่ละประเภทและสำขำวิชำ หรือตำมระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพเห็นสมควร 
 4. ให้ระดับผลกำรเรียนในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ และมำตรฐำนฝีมือ ดังนี้ 

  ผ่ำน หมำยถึง  ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 
 ไม่ผ่ำน หมำยถึง  ผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
5. ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียนในแต่ละรำยวิชำ และรำยวิชำปรับพื้นฐำนวิชำชีพ ดังต่อไปนี้ 

  4.0 หมำยถึง  ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  3.5 หมำยถึง  ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 
  3.0 หมำยถึง  ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  2.5 หมำยถึง  ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
  2.0 หมำยถึง  ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  1.5 หมำยถึง  ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
  1.0 หมำยถึง  ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมำก 
  0 หมำยถึง  ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำ (ตก) 

 6. รำยวิชำใดท่ีแสดงระดับผลกำรเรียน ตำมข้อ 5 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี้ 
ข.ร. หมำยถึง    ขำดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ำสอบปลำยภำคเรียน เนื่องจำกมีเวลำเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 

80 โดยสถำนศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

ข.ป. หมำยถึง   ขำดกำรปฏิบัติงำน หรือปฏิบัติงำนไม่ครบ โดยสถำนศึกษำพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
ไม่มีเหตุผลสมควร 

ข.ส. หมำยถึง   ขำดสอบปลำยภำคเรียน โดยสถำนศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมำยถึง   ถอนรำยวิชำภำยหลังก ำหนดโดยสถำนศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มี   เหตุผล

สมควร 
  ถ.น. หมำยถึง  ถอนรำยวิชำภำยในก ำหนด 
  ถ.พ. หมำยถึง   ถูกสั่งพักกำรเรียนในระหว่ำงที่มีกำรสอบปลำยภำคเรียน 

  ท. หมำยถึง  ทุจริตในกำรสอบหรืองำนท่ีมอบหมำยให้ท ำ 
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ม.ส. หมำยถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำสอบปลำยภำคเรียนและหรือไม่ส่งงำนอันเป็น
ส่วนประกอบของกำรเรียนตำมก ำหนด ด้วยเหตุจ ำเป็นอันสุดวิสัย 

ม.ท. หมำยถึง   ไม่สำมำรถเข้ำสอบทดแทนกำรสอบปลำยภำคเรียนของรำยวิชำที่ไม่สมบูรณ์
ภำยใน ภำคเรียนถัดไป 

  ผ. หมำยถึง เข้ำร่วมกิจกรรมตำมก ำหนด และผ่ำนกำรประเมินผล 
ม.ก. หมำยถึง  กำรเรียนโดยไม่นับจ ำนวนหน่วยกิตมำรวมเพ่ือกำรจบหลักสูตรและผ่ำนกำร

ประเมินผล 
ม.ผ. หมำยถึง  ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรท ำกิจกรรม หรือไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรเรียน

รำยวิชำ ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ือเสริมควำมรู้ โดยไม่นับจ ำนวนหน่วยกิตมำรวมเพ่ือกำรจบ
หลักสูตร 

 7. ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลกำรเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพำะรำยวิชำ 
(1) มีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำ (ตก) 
(2) ได้ ข.ร. 
(3) ได ้ข.ป. 
(4) ได้ ข.ส. 
(5) ได้ ถ.ล. 
(6) ได้ ถ.พ. 
(7) ได้ ท. 

8.นักเรียนที่ท ำกำรทุจริตหรือส่อเจตนำทุจริตในกำรสอบ หรืองำนที่มอบหมำยให้ท ำในรำยวิชำใด ให้พิจำรณำ
โทษตำมสถำนควำมผิด ดังนี้ 

(1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพำะครั้งนั้น หรือ 
(2) ให้ได้ระดับผลกำรเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรำยวิชำนั้น หรือ 
(3) ให้ได้ระดับผลกำรเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรำยวิชำนั้น และตัดคะแนนควำมประพฤติตำม 
      ระเบียบ ว่ำด้วย กำรตัดคะแนนควำมประพฤติท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

 9. กำรค ำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ให้น ำผลบวกของผลคูณระหว่ำงจ ำนวนหน่วยกิตของแต่ละรำยวิชำกับระดับผลกำรเรียน  
      หำรด้วยผลบวกของจ ำนวนหน่วยกิตของแต่ละรำยวิชำ คิดทศนิยมสองต ำแหน่งไม่ปัดเศษ 
(2) ให้ค ำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย จำกรำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียนตำมข้อ 5 และข้อ 6 เว้นแต่

รำยวิชำที่นักเรียนเรียนซ้ ำ เรียนแทนหรือสอบแก้ตัว กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตมำเป็นตัวหำร ให้นับ
เพียงครั้งเดียว 

(3) ให้ค ำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
ก. ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำคเรียน ค ำนวณจำกรำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียน ตำม (2) 

เฉพำะในภำคเรียนหนึ่ง ๆ 
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ข. ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ค ำนวณจำกรำยวิชำที่เรียนมำทั้งหมดและได้ระดับผลกำรเรียน 
ตำม (2) ตั้งแต่สองภำคเรียนขึ้นไป 

10.  ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำรับกำรประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับกำรประเมินทดแทนส่วนที่ขำด
ภำยใน 10 วัน นับแต่วันประกำศผลกำรเรียนรำยวิชำ หำกพ้นก ำหนดนี้ให้ถือว่ำไม่สำมำรถเข้ำสอบทดแทน (ม.ท.) 
ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นอันสุดวิสัย ให้สถำนศึกษำหรือสถำนประกอบกำรพิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 
 ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจำกไม่สำมำรถส่งงำนอันเป็นส่วนประกอบของรำยวิชำตำมก ำหนดต้องส่งงำนนั้นให้สมบูรณ์ 
ภำยใน 10 วัน นับแต่วันประกำศผลกำรเรียนรำยวิชำ หำกพ้นก ำหนด ให้สถำนศึกษำ หรือสถำนประกอบกำรท ำกำร
ตัดสินผลกำรเรียน ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นอันสุดวิสัย ให้สถำนศึกษำหรือสถำนประกอบกำรพิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป 
 ในกรณีนี้ ให้ผู้สอนหรือครูฝึกรำยงำนให้หัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้ควบคุมกำรฝึกทรำบทุกรำย 
 

กำรตัดสินผลกำรเรียน 
11. กำรตัดสินผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมนัย ดังนี้ 

(1) ตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ 
(2) รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ถือว่ำสอบได้และให้นับจ ำนวน                    
      หน่วยกิตของรำยวิชำนั้นเป็นจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 
(3) เมื่อได้ประเมินผลกำรเรียนแล้ว ปรำกฎว่ำผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ ำ (ตก) ตำมข้อ 
     17 (1) ให้สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ภำยในเวลำที่สถำนศึกษำหรือสถำนประกอบกำร 
 ก ำหนดไม่เกิน 10 วัน หลังจำกประกำศผลกำรเรียน เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นอันสุดวิสัย  
 หำกประเมินใหม่ไม่ผ่ำน ถ้ำเป็นรำยวิชำบังคับท่ีก ำหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชำ 
 และสำขำวิชำให้เรียนซ้ ำรำยวิชำนั้น ถ้ำเป็นรำยวิชำเลือกจะเรียนซ้ ำหรือเรียนรำยวิชำ 
 อ่ืนแทนก็ได้ 

(4) กำรประเมินใหม่ ให้ระดับผลกำรเรียนได้ไม่เกิน 1 
(5) เมื่อได้ประเมินผลกำรเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 ในข้อ 7 (2)  ถึง 7 (8)  ข้อ 8 (2) และข้อ 8 (3) ถ้ำเป็นรำยวิชำบังคบัที ่
 ก ำหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชำและสำขำวิชำ ให้เรียนซ้ ำรำยวิชำนั้น ถ้ำเป็น 
 รำยวิชำเลือกจะเรียนซ้ ำหรือเรียนรำยวิชำอ่ืนแทนก็ได้  ในกรณีที่ให้เรียนรำยวิชำอ่ืน 
 แทนให้ลงหมำยเหตุใน ปพ.1 ปวช. ว่ำให้เรียนแทนรำยวิชำใด 

12. กำรตัดสินผลกำรเรียนว่ำจบหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2545 ให้ถือตำมเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
(1) ประเมินผลผ่ำนรำยวิชำในหมวดวิชำสำมัญ หมวดวิชำชีพ และหมวดวิชำเลือกเสรี        

  ครบตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชำและสำขำวิชำ 
(2) ได้จ ำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตำมโครงสร้ำง ที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภท 
     วิชำและสำขำวิชำ 
(3) ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
(4) ได้เข้ำร่วมกิจกรรมในสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยมีเวลำเข้ำร่วม 
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  ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60 ของเวลำที่จัดกิจกรรมในแต่ละภำคเรียนและต้อง 
  ผ่ำนจุดประสงค์ส ำคัญของกิจกรรมหำกนักเรียนมีเวลำเข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่ ำกว่ำร้อย 

ละ 60 ของเวลำที่จัดกิจกรรมในภำคเรียนใด โดยเหตุสุดวิสัย ให้สถำนศึกษำพิจำรณำผ่อนผันเป็น
รำย ๆ ไป เมื่อนักเรียนได้เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภำคเรียนใด ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและ
ตัวอักษร “ผ” ในระเบียบแสดงผลกำรเรียนของภำคเรียนนั้น ซึ่งหมำยถึง “ผ่ำน” หำกนักเรียนได้
เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลยให้สถำนศึกษำพิจำรณำ
มอบงำนหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้ำร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภำยในเวลำที่
สถำนศึกษำพิจำรณำเห็นสมควร ส ำหรับนักเรียนในระบบทวิภำคี กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่สถำน
ประกอบกำรจัดขึ้นถือว่ำมีผลตำมควำมใน (4) 

(5) ประเมินผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และส ำหรับนักเรียนทวิภำคี ต้องได้รับกำรประเมินผ่ำน 
มำตรฐำนฝีมือในประเภทวิชำและสำขำวิชำที่เรียน ถ้ำประเมินไม่ผ่ำนกรณีใดก็ตำม ให้ประเมิน
ใหม่ภำยใน3 เดือน นับแต่วันประกำศผลสอบ โดยประเมินเฉพำะเนื้อหำวิชำ หรืองำนในส่วนที่
สอบไม่ผ่ำน 

13. ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้อนุมัติผลกำรเรียนและกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรส ำหรับรำยวิชำที่เรียนหรือฝึก
ปฏิบัติในสถำนประกอบกำรให้ผู้ควบคุมกำรฝึกและอำจำรย์นิเทศร่วมกันประเมินผลกำรเรียน 

14. นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ำรำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียน 1 หรือเลือกเรียนรำยวิชำอ่ืนแทน ถ้ำเป็นรำยวิชำ
เลือก เพ่ือประเมินปรับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้สถำนศึกษำ หรือสถำนประกอบกำรด ำเนินกำรให้
เรียนซ้ ำหรือเรียนแทนภำยในเวลำที่เห็นสมควร 

กำรเรียนซ้ ำรำยวิชำ ให้นับจ ำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนกำรเรียนแทนให้นับเฉพำะจ ำนวน
หน่วยกิตของรำยวิชำที่เรียนแทนเป็นจ ำนวนหน่วยกิตสะสม 

กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระท ำเมื่อนักเรียนได้ระดับผลกำรเรียน ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเท่ำนั้น 
ถ้ำนักเรียนเรียนซ้ ำหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลกำรเรียน 0 ก็ให้ถือว่ำได้ระดับผลกำรเรียน 1 ตำมเดิม 

ยกเว้นกำรได้ระดับผลกำรเรียน 0 ตำมข้อ 8 (2) และ 8 (3) แห่งระเบียบนี้ 
15. ตำมนัยแห่งข้อ 14 กำรคิดค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้ำเป็นกรณีเรียนซ้ ำให้นับจ ำนวนหน่วยกิตเป็นตัวหำรเพียง

ครั้งเดียว ส่วนกำรเรียนรำยวิชำอ่ืนแทนให้นับเฉพำะจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่เรียนแทนมำเป็นตัวหำร 
16. เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรำยวิชำครบ 2 ภำคเรียน หรือไม่น้อยกว่ำ 40 หน่วยกิต และได้รับกำรประเมินใหม่แล้ว 

หำกได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.50 ให้สถำนศึกษำพิจำรณำว่ำ ควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภำพ
นักเรียน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรำยวิชำครบ 4 ภำคเรียน หรือไม่น้อยกว่ำ 75 หน่วยกิต และได้รับกำรประเมินใหม่แล้ว 
หำกได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.75 ให้สถำนศึกษำพิจำรณำว่ำควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภำพ
นักเรียน 
 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภำคเรียน หรือไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยกิต และได้รับกำรประเมินใหม่แล้ว 
หำกได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ    1.90   ให้สถำนศึกษำพิจำรณำว่ำควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภำพ
นักเรียน 
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17. นักเรียนที่ได้เรียนหรือฝึกอำชีพตำมปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซ้ ำ หรือเรียนแทนรำยวิชำที่ได้ระดับผลกำรเรียน 0 

(ศูนย์) และระดับผลกำรเรียน 1 สอบเทียบประสบกำรณ์ หรือสอบเทียบควำมรู้มำเป็นเวลำรวม 8 ภำคเรียนแล้ว 
แต่ยังไม่เข้ำเกณฑ์กำรจบหลักสูตรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ ให้สถำนศึกษำพิจำรณำว่ำควรให้
เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภำพนักเรียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน โดยไม่
นับภำคเรียนที่ลำพักกำรเรียน หรือถูกสั่งให้พักกำรเรียน 

 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 

พุทธศักรำช 2563 
หลักกำรของหลักสูตร 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนำก ำลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้ตรงตำมควำมต้องกำรของ ตลำดแรงงำนและ
กำรประกอบอำชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นไป
ตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และกรอบคุณวุฒิ อำชีวศึกษำแห่งชำติ 

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้เลือกเรียนได้อย่ำงกว้ำงขวำง เน้นสมรรถนะเฉพำะด้ำนด้วยกำรปฏิบัติจริง
สำมำรถเลือกวิธีกำรเรียนตำมศักยภำพและโอกำสของผู้เรียน เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียน 
สะสมผลกำรเรียน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์จำกแหล่งวิทยำกำร สถำนประกอบกำรและ สถำนประกอบ
อำชีพอิสระ 

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะในกำรประกอบอำชีพ มีควำมรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง 
มีควำมเป็นผู้น ำและสำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะได้ดี 

4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและ
องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภำครัฐและเอกชน  

5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำสถำนประกอบกำร ชุมชนและท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
หลักสูตรให้ตรงตำมควำมต้องกำรและสอดคล้องกับสภำพยุทธศำสตร์ของภูมิภำค เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ในกำร
แข่งขันของประเทศ 

 
จุดหมำยของหลักสูตร 

1. เพื่อให้มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภำยใต้ขอบเขตของงำนอำชีพ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือใช้ในกำรด ำรงชีวิตและงำนอำชีพ สำมำรถศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมหรือ 
ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
2. เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงำนอำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ ทักษะจำก

ศำสตร์ต่ำง ๆ ประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
 3. เพื่อให้มีปัญญำ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ วำงแผน บริหำรจัดกำร 
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ตัดสินใจ แก้ปัญหำ ประสำนงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอำชีพ มีทักษะกำรเรียนรู้ แสวงหำ ควำมรู้และแนวทำง
ใหม่ ๆ มำพัฒนำตนเองและประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงงำนให้สอดคล้องกับวิชำชีพและกำรพัฒนำงำนอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  

4. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ มีควำมมั่นใจและภำคภูมิใจในงำนอำชีพรักงำน รักหน่วยงำน สำมำรถท ำงำน
เป็นหมู่คณะได้ดี มีควำมภำคภูมิใจในตนเองต่อกำรเรียนวิชำชีพ 

 5. เพ่ือให้มีบุคลิกภำพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำยและ
จิตใจเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในอำชีพนั้น ๆ  

6. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทำงสังคมที่ดีงำม ต่อต้ำนควำมรุนแรงและสำรเสพติดทั้งในกำรท ำงำน กำรอยู่
ร่วมกันมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัวองค์กร ท้องถิ่นและประเทศชำติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น ตระหนักในปัญหำและควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม 

 7. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นก ำลังส ำคัญใน
ด้ำนกำรผลิตและให้บริกำร 

8. เพื่อให้เห็นคุณค่ำและด ำรงไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองดีตำม
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
หลักเกณฑ์กำรใช้ 63 
1. กำรเรียนกำรสอน 

1.1 กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก ำหนด และ น ำผลกำร
เรียนแต่ละวิธีมำประเมินผลร่วมกันได้ สำมำรถขอเทียบโอนผลกำรเรียน และขอเทียบโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์ได้ 

1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติจริงสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร วิธีกำรและกำรด ำเนินงำน มีทักษะกำรปฏิบัติงำนตำมแบบแผน และปรับตัวได้
ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลง สำมำรถบูรณำกำรและประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะทำงวิชำกำร ที่สัมพันธ์กับวิชำชีพ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรตัดสินใจ วำงแผน แก้ปัญหำบริหำร จัดกำร ประสำนงำนและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและพัฒนำ ริเริ่มสิ่งใหม่ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน
และหมู่คณะ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมำะสมในกำรท ำงำน 
2. กำรจัดกำรศึกษำและเวลำเรียน 

2.1 กำรจัดกำรศึกษำในระบบปกติส ำหรับผู้เข้ำเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำและสำขำวิชำตำมที่หลักสูตรก ำหนด ใช้ระยะเวลำ 2 ปีกำรศึกษำ ส่วนผู้เข้ำเรียนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และผู้เข้ำเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่ำต่ำงประเภทวิชำและสำขำวิชำที่ก ำหนด ใช้ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีกำรศึกษำ และเป็นไปตำม
เงื่อนไขที่หลักสูตรก ำหนด 

2.2 กำรจัดเวลำเรียนให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.2.1 ในปีกำรศึกษำหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภำคเรียนออกเป็น 2 ภำคเรียนปกติหรือระบบทวิภำค ภำคเรียน

ละ 18 สัปดำห์ รวมเวลำกำรวัดผล โดยมีเวลำเรียนและจ ำนวนหน่วยกิตตำมที่ก ำหนด และ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
หรือสถำบันอำจเปิดสอนภำคเรียนฤดูร้อนได้อีกตำมที่เห็นสมควร 
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2.2.2 กำรเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันเปิดท ำกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 
สัปดำห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนคำบละ 60 นำท ี
3. กำรที่ค ำนวนหน่วยกิต 

ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 83-90 หน่วยกิต กำรคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รำยวิชำทฤษฎีที่ ใช้ เวลำในกำรบรรยำยหรียกภิปรำย 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ หรือ 18 ชั่วโมงต่อ              

ภำคเรียน รวมเวลำกำรวัดผล มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.2.  รำยวิชำปฏิบัติที่ ใช้ เวลำในกำรทดลองหรือฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติกำร 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์                        

หรือ 36 ชั่วโมงโมงต่อภำคเรียน รวมเวลำกำรวัดผล มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รำยวิชำปฏิบัติที่ ใช้ เวลำในกำรฝึกปฏิบัติ ในโรงฝึกงำนหรือภำคสนำม 3 ชั่ ว โมงต่อสัปดำห์                             

หรือ 54 ชั่วโมงต่อภำคเรียน รวมเวลำกำรวัดผลมีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.4 กำรฝึกอำชีพในกำรศึกษำระบบทวิภำคีท่ีใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงต่อภำคเรียน รวมเวลำกำรวัดผลมี

ค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต  
3.5 กำรฝึกประสบกำรณ์ สมรรถนะวิชำชีพในสถำนประกอบกำร ที่ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงต่อภำคกำร

เรียน รวมเวลำกำรวัดผล มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
3.6 กำรท ำโครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ที่ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 54 ชั่วโมงต่อภำคกำรเรียน รวมเวลำกำร

วัดผล มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
4. โครงสร้ำงหลักสูตร 

โครงสร้ำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู1 พุทธศักรำช 2561 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชำ และ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังนี้  

4.1 หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง     ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 
4.1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย  
4.1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ  
4.1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์  
4.1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์  
4.1.5 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 
4.1.6 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์  

4.2 หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ     ไม่น้อยกว่ำ 56 หน่วยกิต 
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพ้ืนฐำน  
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ  
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก  
4.2.4 ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ 
4.2.5 โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ  

4.3 หมวดวิชำเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดำห์)    - หน่วยกิต 
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หมำยเหตุ 
1) จ ำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชำและกลุ่ มวิชำในหลักสูตร ให้ เป็นไปตำมที่ ก ำหนดไว้                         

ในโครงสร้ำงของแต่ละประเภทวิชำและสำขำวิชำ 
2) กำรพัฒนำรำยวิชำในกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพ้ืนฐำนและกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ จะเป็นรำยวิชำบังคับ

ที่สะท้อนควำมเป็นสำขำวิชำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ ค้ำนสมรรถนะวิชำชีพของสำขำวิชำ ซึ่งยึดโยง กับ
มำตรฐำนอำชีพ จึงต้องพัฒนำกลุ่มรำยวิชำให้ครบจ ำนวนหน่วยกิตท่ีก ำหนด และผู้เรียนต้องเรียนทุกรำยวิชำ 

3) สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถจัดรำยวิชำเลือกตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร และ หรือพัฒนำ
เพ่ิมตำมควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนของสถำนประกอบกำรหรือตำมยุทธศำสตร์ภูมิภำค เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขและมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ                 ที่ประเภทวิชำ สำขำวิชำ
และสำขำงำนก ำหนด 
5. กำรฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ 

เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันกับภำคกำรผลิต 
และหรือภำคบริกำร หลังจำกที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภำคทฤษฎีและกำรฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถำนศึกษำ 
อำชีวศึกษำหรือสถำบันแล้วระยะเวลำหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ได้สัมผัสกับ
กำรปฏิบัติงำนอำชีพ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกัน ส่งเสริมกำรฝึกทักษะ 
กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็นและเกิดกำร ใฝ่รู้อย่ำง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดควำมมั่นใจและเจตคติที่ดีในกำรท ำงำนและกำรประกอบ อำชีพอิสระ โดยกำรจัดฝึก
ประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

5.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ ในรูปของ กำร
ฝึกงำนในสถำนประกอบกำร แหล่งวิทยำกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ ในภำคเรียนที่ 3 และหรือ ภำคเรียนที่ 
4 โดยใช้เวลำรวมไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ก ำหนดให้มีค่ำเท่ำกับ 4 หน่วยกิต 

กรณีสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องกำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถน ำรำยวิชำที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงำนไปเรียนหรือฝึกในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจหรือ หน่วยงำนของรัฐในภำคเรียนที่
จัดฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวิชำชีพได้ รวมไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน 

5.2 กำรตัดสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
6. โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ 

เป็นรำยวิชำที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ บูรณำกำรควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ จำกสิ่งที่ได้
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ตั้งแต่กำรเลือกหัวข้อหรือเรื่อง ที่จะศึกษำ ทดลอง 
พัฒนำและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยกำรวำงแผน ก ำหนดขั้นตอนกระบวนกำร ด ำเนินกำรประเมินผล สรุปและจัดท ำ
รำยงำนเพ่ือน ำเสนอ ซึ่งอำจท ำเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของโครงงำนนั้นๆโดยกำรจัดท ำ
โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพดังกล่ำวต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

6.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท ำโครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ ที่สัมพันธ์
หรือสอดคล้องกับสำขำวิชำ ในภำคเรียนที่ 3 และหรือภำคเรียนที่ 4 รวมจ ำนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลำ ไม่น้อยกว่ำ 216
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ชั่วโมง ทั้งนี้ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4ชั่วโมงต่อสัปดำห์ กรณีที่ก ำหนดให้เรียน
รำยวิชำโครงงำน 4 หน่วยกิต 

หำกจัดให้เรียนรำยวิชำโครงงำน 2 หน่วยกิต คือ โครงงำน 1 และโครงงำน 2 ให้สถำนศึกษำ อำชีวศึกษำหรือ
สถำบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดำห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

6.2 กำรตัดสินผลกำรเรียนและให้ระดับผลกำรเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรำยวิชำอ่ืน 
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง                      
ต่อสัปดำห์ ทุกภำคเรียน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลำงและหรือสมรรถนะวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม ระเบียบวินัย กำรต่อต้ำนควำมรุนแรง สำรเสพติดและกำรทุจริต เสริมสร้ำงกำรเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย ปลูกฝังจิตส ำนึกและจิตอำสำในกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และท ำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม ในกำรวำงแผนลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และ
ปรับปรุงกำรท ำงำน 
ส ำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี ให้เข้ำร่วมกิจกรรมที่สถำนประกอบกำรจัดขึ้น 

7.2 กำรประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร                   
จัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
8. กำรปรับพื้นฐำนวิชำชีพ 

8.1 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องจัดให้ผู้เข้ำเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง                     
ที่ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และผู้เข้ำเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ ต่ำงประเภทวิชำ และสำขำวิชำที่ก ำหนด เรียนรำยวิชำปรับพ้ืนฐำน วิชำชีพที่ก ำหนดไว้
ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรเรียนในสำขำวิชำนั้น 

8.2 กำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลกำรเรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนวิชำชีพ ให้เป็นไปตำม ระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูง 

8.3 กรณีผู้ เข้ำเรียนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในรำยวิชำปรับพ้ืนฐำนวิชำชีพที่หลักสูตรก ำหนด                       
มำก่อนเข้ำเรียน สำมำรถขอเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ได้ โดยปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย              
กำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
9. กำรจัดแผนกำรเรียน 

เป็นกำรก ำหนดรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่จะด ำเนินกำรเรียนกำรสอนในแต่ละภำคเรียน โดยจัด
อัตรำส่วนกำรเรียนรู้ภำคทฤษฎีต่อภำคปฏิบัติในหมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ ประมำณ 40 : 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ
หรอืกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของแต่ละสำขำวิชำ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

9.1 จัดรำยวิชำในแต่ละภำคเรียน โดยค ำนึงถึงรำยวิชำที่ต้องเรียนตำมล ำดับก่อน-หลัง ควำมง่ำย-ยำก ของ
รำยวิชำ ควำมต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรำยวิชำ รวมทั้งรำยวิชำที่สำมำรถบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ ร่วมกัน
ในลักษณะของงำน โครงงำนและหรือชิ้นงำนในแต่ละภำคเรียน 
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9.2 จัดให้ผู้ เรียนเรียนรำยวิชำบังคับในหมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ                       
ในกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพ้ืนฐำนและกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบ ตำมท่ีก ำหนดใน 
โครงสร้ำงหลักสูตร 

9.2.1 กำรจัดรำยวิชำในหมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง ควรจัดกระจำยทุกภำคเรียน 
9.2.2 กำรจัดรำยวิชำในกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพ้ืนฐำน โดยเฉพำะรำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนของ กำร

เรียนวิชำชีพควรจัดให้เรียนในภำคเรียนที่ 1 
9.2.3 กำรจัดรำยวิชำในกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ ควรจัดให้เรียนก่อนรำยวิชำในกลุ่มสมรรถนะ 

วิชำชีพเลือกและรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี 
9.3 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรำยวิชำในกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือกและหมวดวิชำเลือกเสรี ตำมควำมถนัด 

ควำมสนใจ เพ่ือสนับสนุนกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ โดยค ำนึงถึ งควำมสอดคล้องกับ มำตรฐำนกำรศึกษำ
วิชำชีพด้ำนสมรรถนะวิชำชีพของสำขำวิชำและสำขำงำน 

9.4 จัดรำยวิชำทวิภำคีที่น ำไปเรียนและฝึกในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ                  
โดยประสำนงำนร่วมกับสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือพิจำรณำก ำหนดภำคเรียน ที่จัดฝึก
อำชีพ รวมทั้งก ำหนดรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่ตรงกับลักษณะงำนของสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
ของรัฐที่น ำไปร่วมฝึกอำชีพในภำคเรียนนั้น ๆ 

9.5 จัดรำยวิชำฝึกงำนในภำคเรียนที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จ ำนวน 4 หน่วยกิต 320 ชั่ วโมง (เฉลี่ย 20 ชั่วโมง 
ต่อสัปดำห์ต่อภำคเรียน) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภำคเรียนที่ 3 จ ำนวน 2 หน่วยกิต และ ภำคเรียน
ที่ 4 จ ำนวน 2 หน่วยกิต รำยวิชำละ 160 ชั่วโมง (เฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคเรียน)  ตำมเงื่อนไข ของหลักสูตร
สำขำวิชำนั้น ๆ 

ในภำคเรียนที่จัดฝึกงำนนี้ ให้สถำนศึกษำพิจำรณำก ำหนดรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่ตรงกับลักษณะงำน ของ
สถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือน ำไปเรียนและฝึกปฏิบัติในภำคเรียนที่จัดฝึกงำนด้วย 

กำรจัดฝึกงำนในภำคเรียนฤดูร้อนสำมำรถท ำได้โดยต้องพิจำรณำระยะเวลำในกำรฝึกให้ครบ ตำมที่หลักสูตร
ก ำหนด 

9.6 จัดรำยวิชำโครงงำนในภำคเรียนที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จ ำนวน 4 หน่วยกิต (12 ชั่วโมงต่อสัปดำห์                 
ต่อภำคเรียน) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภำคเรียนที่ 3 และภำคเรียนที่ 4 รวม 4 หน่วยกิต                    
(6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคเรียน) ตำมเงื่อนไขของหลักสูตรสำขำวิชำนั้น ๆ 

9.7 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละภำคเรียน ภำคเรียนละไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
9.8 จัดจ ำนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภำคเรียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส ำหรับกำรเรียนแบบเต็มเวลำ และไม่

เกิน 12 หน่วยกิต ส ำหรับกำรเรียนแบบไม่เต็มเวลำ ส่วนภำคเรียนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ เวลำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนปกติและภำคเรียนฤดูร้อนโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมง  ต่อสัปดำห์ ส่วนกำรเรียน
แบบไม่เต็มเวลำไม่ควรเกิน 25 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

หำกสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดหน่วยกิตและเวลำในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแต่ละภำคเรียนที่แตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้น อำจท ำได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมำตรฐำนและคุณภำพ
กำรศึกษำ 
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10. กำรศึกษำระบบทวิภำคี 

เป็นรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดจำกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบัน กับสถำน
ประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ หรือสถำบัน 
และเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือให้กำรจัด กำรศึกษำระบบทวิ ภำคี
สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตรงตำมควำมต้องกำรของ ผู้ใช้และเป็นไปตำมจุดหมำย
ของหลักสูตร ทั้งนี้ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

10.1 น ำรำยวิชำทวิภำคีในกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต ไปร่วมก ำหนด 
รำยละเอียดของรำยวิชำกับสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบ             
ทวิภำคี ได้แก่ จุดประสงค์รำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำเวลำที่ใช้ฝึกและจ ำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้อง
กับ ลักษณะงำนของสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชำชีพของสำขำงำน ทั้งนี้ 
กำรก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอำชีพของแต่ละรำยวิชำทวิภำคีให้เป็นไปตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
และให้รำยงำนกำรพัฒนำรำยวิชำดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบด้วย 

10.2 ร่วมจัดท ำแผนฝึกอำชีพ พร้อมแนวกำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำกับสถำนประกอบกำร 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐที่ร่วมจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี เพ่ือน ำไปใช้ในกำรฝึกอำชีพและด ำเนินกำรวัดและ
ประเมินผลเป็นรำยวิชำ 

10.3 จัดแผนกำรเรียนระบบทวิภำคีตำมควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ 
ที่จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีร่วมกัน โดยอำจน ำรำยวิชำอ่ืนที่สอดคล้องกับลักษณะงำนของสถำนประกอบกำร 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐนั้นๆไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
11. กำรเข้ำเรียน 

ผู้เข้ำเรียนต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ํำกว่ำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำหรือระดับ มัธยมศึกษำ
ตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัด กำรศึกษำและกำร
ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
12. กำรประเมินผลกำรเรียน 

เน้นกำรประเมินสภำพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
13. กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

13.1 ได้รำยวิชำและจ ำนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชำและสำขำวิชำ และตำมแผนกำรเรียนที่สถำนศึกษำก ำหนด 

13.2 ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํำกว่ำ 2.00  
13.3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
13.4 ได้เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมแผนกำรเรียนที่สถำนศึกษำก ำหนด และ “ผ่ำน”                   

ทุกภำคเรียน 
14. กำรพัฒนำรำยวิชำในหลักสูตร 
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14.1 หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติม ในแต่
ละกลุ่มวิชำ เพ่ือเลือกเรียนนอกเหนือจำกรำยวิชำที่ก ำหนดให้เป็นวิชำบังคับได้ โดยสำมำรถพัฒนำเป็นรำยวิชำ              
หรือลักษณะบูรณำกำร ผสมผสำนเนื้อหำวิชำที่ครอบคลุมสำระของกลุ่มวิชำภำษำไทย กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ                 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ ในสัดส่วนที่เหมำะสม              
โดยพิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มวิชำนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 

14.2 หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถเพ่ิมเติมรำยละเอียดของ
รำยวิชำในแต่ละกลุ่มวิชำในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติมในกลุ่มสมรรถนะ 
วิชำชีพเลือกได้ ตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรหรือยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สำขำวิชำและสมรรถนะวิชำชีพสำขำงำนด้วย 

14.3 หมวดวิชำเลือกเสรี สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถพัฒนำรำยวิชำเพ่ิมเติ มได้ ตำมควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร ชุมชน ท้องถิ่น หรือยุทธศำสตร์ของภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน
ของประเทศ และหรือเพ่ือกำรศึกษำต่อ 

ทั้งนี้ กำรก ำหนดรหัสวิชำ จ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมงเรียนของรำยวิชำที่พัฒนำเพ่ิมเติม ให้เป็นไป
ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
15. กำรปรับปรุงแก้ไข พัฒนำรำยวิชำ กลุ่มวิชำและกำรอนุมัติหลักสูตร 

15.1 กำรพัฒนำหลักสูตรหรือกำรปรับปรุงสำระส ำคัญของหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
และสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

15.2 กำรอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

15.3 กำรประกำศใช้หลักสูตร ให้ท ำเป็นประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
15.4 กำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม สถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำบันสำมำรถด ำเนินกำรได้โดย

ต้องรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบ 
16. กำรประกันคุณภำพของหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบประกันคุณภำพของหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไว้ให้ชัดเจน อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ 

16.1 หลักสูตรที่ยึดโยงกับมำตรฐำนอำชีพ  
16.2 ครู ทรัพยำกรและกำรสนับสนุน  
16.3 วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล  
16.4 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมิน            

และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหลักสูตร เพ่ือพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง                 
อย่ำงน้อยทุก 5 ปี 
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2.4 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวนครูจ ำแนกตำมแผนก/สำขำวิชำ/สำขำงำน  
(ปีท่ีจัดท ำรำยงำน ส ำรวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2562) 

แผนกวิชำ/
สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 
ใบประกอบ

วิชำชีพ 
วุฒิกำรศึกษำ 

คร
ูปร

ะจ
 ำ 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
ำเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
ำโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
ำต

รี 

ต่ ำ
กว่

ำ
ปร

ิญ
ญ

ำต
รี 

กำรบัญชี 7 7 0 7 0 0 1 6 0 
6ก2ำ6รตลำด 8 8 0 8 0 0 5 3 0 
คอมพิวเตอร์ฯ 6 6 0 4 3 0 0 6 0 
ธุรกิจค้ำปลีก 2 2 0 1 1 0 0 2 0 
สำมัญ 6 6 0 6 0 0 0 6 0 
ภำษำต่ำงประเทศ 6 5 1 5 0 0 0 6 0 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 2 0 2 0 0 0 2 0 
ท่องเที่ยว 2 2 0 0 0 0 0 2 0 
โลจิสติกส์ 2 2 0 0 0 0 0 2 0 
คอมพิวเตอร์กรำฟิก 2 2 0 1 1 0 0 2 0 

รวม 43 42 1 34 5 0 6 37 0 
 

 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ฝ่ำย/แผนกวิชำ/งำน 
จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

ปร
ะจ

 ำ 

พิเ
ศษ

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

3 
2 

3 
1 

0 
0 

0 
0 

 

0 
1 

รวม 5 4 0 0 1 
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3. กำรวิเครำะห์บริบทของสถำนศึกษำ 
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ SWOT 
Strengths (จุดแข็ง) ด้ำนบุคลำกร 
- บุคลำกรมีน้ ำใจไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือกันในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

- บุคลกรส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนมำก 

- บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 

- มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน 

- ยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

- กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ 

- กำรเสียสละเวลำส่วนตัวเพ่ือองค์กร 
Weaknesses (จุดอ่อน) ด้ำนบุคลำกร 

- บุคลำกรยังขำดควำมรู้ในด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำร
สอน 

- บุคลำกรบำงส่วนมีประสบกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนน้อย 

- บุคลำกรท ำงำนไม่ตรงกับควำมสำมำรถ 

- ขำดกำรพัฒนำฝึกอบรมด้ำนวิชำชีพที่เก่ียวข้อง 

- ไม่กระจำยบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

- กำรประสำนงำนในกำรท ำงำน  บุคลำกรขำดกำรประสำนงำนในกำรท ำงำนท ำให้ท ำงำนครำดเคลื่อนล่ำช้ำ 
งำนไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

- กำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่เต็มศักยภำพ 

- ครูและบุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้ด้ำนนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

- มีอัตรำกำรเข้ำออกบ่อย จึงท ำให้ขำดประสิทธิภำพในกำรสอน 

- แบ่งกลุ่ม / ฝ่ำย 

- กำรไม่แสดงควำมสำมำรถออกมำอย่ำงเต็มที่ 

- ผู้สอนสอนเฉพำะเนื้อหำในหนังสือ 
Opportunities (โอกำส) ด้ำนบุคลำกร 

- มีหน่วยงำนภำยนอกที่จัดกำรอบรมเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเอง 

- มีกำรจัดอบรม – สัมมนำด้ำนวิชำกำรให้แก่บุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรสอน 

- สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำสถำบันอ่ืน 

- สำมำรถน ำควำมรู้จำกด้ำนนอกมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรศึกษำได้ 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
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Threats (อุปสรรค) ด้ำนบุคลำกร 

- บุคลำกรไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ 

- บุคลำกรขำดควำมรู้ในกำรใช้สื่อใหม่ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น สื่อออนไลน์ หรือสื่อมัลติมีเดีย 

- ค่ำตอบแทนส ำหรับบุคลำกรใหม่ต่ ำกว่ำภำระงำนที่ได้รับ ท ำให้บุคลำกรขำดควำมตั้งใจในกำรท ำงำน 

- งบประมำณในกำรจัดกำรพัฒนำบุคลำกรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

- ภำระงำนที่มำกเกินไปจึงเป็นกำรยำกที่จะหำเวลำพัฒนำตนเอง 

- บุคลำกรมีภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมำกท ำให้กำรสอนไม่มีประสิทธิภำพ (วิจัย, แผนกำรสอน) 

- กำรเพ่ิมควำมหวัง ก ำลังใจ สร้ำงแรงบันดำลใจ / ขำดขวัญและก ำลังใจ 
Strengths (จุดแข็ง) ด้ำนกำรบริหำร 

- ผู้บริหำรมีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำ / เปลี่ยนแปลงงำนด้ำนบริหำร 

- คณะกรรมกำรเป็นเจ้ำของกิจกำรหลำกหลำยธุรกิจหลำกหลำยอำชีพ / มีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำยด้ำน                               

- ตัดสินใจเด็ดขำด รวดเร็ว งำนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

- สำมำรถตัดสินใจได้ทันทีมีควำมคล่องตัว 

- มีโครงสร้ำงที่ชัดเจน 

- เป็นผู้น ำในกำรท ำงำน 

- เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

- คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยฯ เป็นที่ยอมรับและรู้จักของสังคม 

- มีกำรตั้งคณะท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 

- เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไป ได้แสดงควำมคิดเห็นและปฏิบัติงำน 

- กำรบริหำรจัดกำรมีอิสระสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
Weaknesses (จุดอ่อน) ด้ำนกำรบริหำร 

- กำรปรับเปลี่ยนค ำสั่งกำรท ำงำนของบุคลำกรบ่อยครั้งบำงครั้งท ำให้กำรท ำงำนขำดควำมต่อเนื่อง 

- ด้ำนงำนหลักท ำงำนล่ำช้ำ ท ำให้ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 

- เปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรบ่อยเกินไป ขำดควำมต่อเนื่องในกำรบริหำร 

- กรรมกำรบริหำรไม่ได้คลุกคลีกับคณะครูจึงท ำให้ไม่สำมำรถรับรู้ปัญหำที่ชัดเจนได้ 

- ประสำนเชื่อมโยงแต่ฝ่ำยไม่สอดคล้องกัน 

- กำรมอบหมำยงำนให้กับบุคคลไม่เหมำะสม 

- ขำดกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลำกร 

- กำรจัดอบรมและพัฒนำสิ่งใหม่ ๆ ให้ทันต่อภำครัฐฯ 

- นโยบำยบำงอย่ำงไม่มีควำมเหมำะสมกับสถำนศึกษำ และมีกำรเปลี่ยนแปลงจนท ำให้ 
เกิดกำรสับสน 

- สวัสดิกำรของครูและบุคลำกรมีน้อย 
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- กำรวำงภำระงำนให้แต่ละฝ่ำยปะปนกัน ท ำให้ยำกต่อกำรด ำเนินงำน 

Opportunities (โอกำส) ด้ำนกำรบริหำร 

- นโยบำยของภำครัฐในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ / กำรฝึกอบรม / พัฒนำท ำให้ผู้บริหำรได้รับควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
น ำมำบริหำรจัดกำรของวิทยำลัย 

- สนับสนุนด้ำนงบประมำณเพ่ือให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ 

- ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 

- คณะกรรมกำรวิทยำลัยส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของกิจกำรสำมำรถสนับสนุนทั้งนักเรียนและบุคลำกร 

- จัดหำงบประมำณเพ่ือมำพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของวิทยำลัย 

- ฝ่ำยบริหำรเข้ำรับกำรอบรม ประชุมสัมมนำจำกองค์กรอ่ืนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- น ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำองค์ 

- มีกำรท ำสัญญำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ 

- พยำยำมพัฒนำองค์กรอยู่เสมอ 

- จัดอบรมและพัฒนำสิ่งใหม่ๆให้ทันต่อภำครัฐ 

Threats (อุปสรรค) ด้ำนกำรบริหำร 

- กำรลดลงของจ ำนวนผู้เรียนส่งผลให้ผู้บริหำร ต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำร / กลยุทธ์กำรบริหำร 

- ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์กำรบริหำรกำรศึกษำน้อยและไม่เข้ำใจบุคลำกร 

- กำรกระจำยข่ำวสำรข้อมูลล่ำช้ำท ำให้ขำดโอกำสในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับทุกภำคส่วน 

- วิทยำลัยขำดมนุษยสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ 

- ขำดกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียน 

- ผู้บริหำรขำดกำรกระจำยข่ำวสำรที่ชัดเจน 

- มีคู่แข่งทำงกำรศึกษำค่อนข้ำงสูง 

Strengths (จุดแข็ง) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

- มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับตลำดแรงงำน 

- มีหลำกหลำยสำขำเรียน / เด่นชัด 

- มีห้องเรียนจ ำนวนมำก 

- สอนตรงตำมหลักสูตร 

- มีกำรเตรียมกำรสอน, แผนกำรสอน 

- มีกำรท ำวิจัย มีควำมตื่นตัว มีควำมพร้อมในเรื่องที่จะสอน 

- กำรสอนมีควำมหลำกหลำย 

- มุ่งเน้นตำมศักยภำพของผู้เรียน 
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Weaknesses (จุดอ่อน) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

- กำรเรียนกำรสอนยังขำดสื่อ นวัตกรรม เครื่องมือที่ทันสมัย ท ำให้กำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่ยังใช้ระบบกำร
เรียนกำรสอนแบบเดิม 

- ขำดอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น Projector 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ที่ถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม ค้นคว้ำอินเทอร์เน็ตไม่มี 

- อินเทอร์เน็ตช้ำ  

- ขำดควำมช ำนำญในด้ำนรำยวิชำ เนื่องจำก เปลี่ยนผู้สอนบ่อย 

- กำรจัดหลักสูตรยังไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนได้อย่ำงหลำกหลำย 

- กำรเรียนกำรสอนไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงยังใช้กำรเรียนกำรสอนแบบเดิมๆ 

- ระบบ internet WI-FI ของวทิยำลัยไม่มีควำมพร้อม และเพียงพอ ต่อกำรใช้งำน 

- ไม่มีห้องปฏิบัติกำรของแต่ละสำขำ 

- กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกของควำมสำมำรถ 

- ผู้สอนสอนเฉพำะเนื้อหำในหนังสือ 

- ส่งเสริมด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพน้อยเกินไปท ำให้กำรเรียนกำรสอนยังไม่พร้อมเต็มศักยภำพที่ควรจะเป็น 

Opportunities (โอกำส) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

- นโยบำยของภำครัฐช่วยส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

- ติดตั้งสื่อกำรเรียนกำรสอน IT 

- มีควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในสำขำที่เปิดสอน 

- ประชำชนไว้วำงใจต่อคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

- มีกำรน ำสถำนประกอบกำร ธุรกิจ และอุตสำหกรรมเข้ำมำร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในวิทยำลัยฯ 

- วิทยำลัยมีหน่วยงำนรองรับกำรรับเข้ำท ำงำน 

- มีกำรเปิดกว้ำงที่จะเริ่มหลักสูตร ระบบทวิภำคี 

Threats (อุปสรรค) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

- เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วท ำให้กำรติดต่อสื่อสำรมีควำมสะดวกสบำยและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้นท ำให้
กำรเรียนกำรสอนมีอุปสรรค ในด้ำนประสิทธิภำพกำรสอนลดลงผู้เรียนไม่สนใจ ไปสนใจFacebook , Line 

- ผู้เรียนให้ควำมสนใจกำรศึกษำระบบทวิภำคีในส่วนของอำชีวะภำครัฐมำกกว่ำเอกชน 

- ควำมพร้อมของสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอนยังไม่พร้อมเต็ม ศักยภำพท่ีควรจะเป็น 

- ผู้ปกครองมักคิดว่ำเป็น สถำบันเอกชนแล้วสอนไม่เต็มที่ / ตำมใจเด็ก 
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Strengths (จุดแข็ง) ด้ำนผู้เรียน 

- อยู่ในวัยที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

- ผู้เรียนมีศักยภำพในกำรเรียนรู้ 

- นักเรียนมีควำมพร้อมควำมสำมำรถตรงกับสำขำท่ีเรียน 

- นักเรียนมีจิตสำธำรณะ 

- มีผู้เรียนที่มีควำมสนใจในกำรเรียนในสำยอำชีพ 

- ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ เช่นกีฬำ นันทนำกำร ศิลปะ  

- มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนชำติพันธุ์และควำมรู้หลำยระดับ 

- ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออกในทำงที่ดี 

- เปิดโอกำสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่ำงอิสระทั้งวิชำกำร / วิชำชีพ  

Weaknesses (จุดอ่อน) ด้ำนผู้เรียน 

- ผู้เรียนมำจำกสถำนศึกษำอ่ืนที่หลำกหลำยท ำให้พ้ืนฐำนกำรเรียนกำรสอนไม่เท่ำกัน 

- ผู้เรียนยังอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นควบคุมยำก อำรมณ์รุนแรง ตีกรอบได้ยำกเนื่องจำกมีควำมคิดอิสระไม่ค่อยฟังใคร 
ต้องใช้เหตุ-ผล 

- ไม่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเท่ำที่ควร 

- นักเรียนขำดทักษะด้ำนกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 

- นักเรียนนักศึกษำ ขำดควำมใฝ่รู้ 

- ปรับตัวกับผู้อ่ืนยำก 

- นักเรียนนักศึกษำขำดระเบียบวินัย 

- ขำดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน  

- ขำดรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย 

- กำรไม่แสดงควำมสำมำรถออกมำอย่ำงเต็มที่ อำจจะไม่ได้รับกำรส่งเสริมจำกบุคลำกร / ผู้สอน จึงท ำให้

ผู้เรียนไม่ได้แสดงศักยภำพของตนเองออกมำเท่ำท่ีควร 

Opportunities (โอกำส) ด้ำนผู้เรียน 

- นโยบำยของภำครัฐส่งเสริมให้ผู้เรียนจบแล้วมีงำนท ำ เช่น ระบบทวิภำคี 

- MOU ให้ นักเรียนนักศึกษำ ที่จะจบกำรศึกษำมีงำนท ำเพ่ือเป็นจุดเด่นในกำรแนะแนวน ำเด็กมำเข้ำเรียนได้
ง่ำย เรียนจบ หำงำนให้เลย ผู้ประกอบกำรรองรับ 

- นโยบำยภำครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืม (กยศ.) ส่งผลให้มีผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

- นักเรียนมีควำมถนัดในวิชำที่เรียน 

- มีกำรเปิดหลักสูตรธุรกิจค้ำปลีกร่วมกับ CP – All ท ำให้ผู้เรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 

- มีสถำนประกอบกำรรองรับเนื่องจำกผู้บริหำรส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของธุรกิจ 
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- มีทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน 

- สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกมำกขึ้น 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำแข่งขันชิงรำงวัลเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก 

Threats (อุปสรรค) ด้ำนผู้เรียน 

- ทัศนคติและค่ำนิยมของผู้เรียนที่ยังมุ่งไปสำยสำมัญ มำกกว่ำ สำยอำชีพ  

- นักเรียนนักศึกษำ บำงส่วนขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ 

- ติดเพ่ือนมำกเกินไป ติดสังคมภำยนอกมำกเกินไป 

- นักเรียนนักศึกษำลำออกกลำงคัน 

- มีวิทยำลัยที่เปิดสอนในสำขำค้ำปลีกอยู่หลำยที่ 

- ได้รับสนับสนุนทำงด้ำนงบประมำณและโอกำสจำกภำครัฐน้อยท ำให้ขำดโอกำสกำรรับรู้ 

Strengths (จุดแข็ง) สถำนที่สิ่งแวดล้อม 

- มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำม  

- อำคำรสถำนที่มีกำรปรับปรุงดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 

- อยู่ในตัวเมือง กำรคมนำคมสะดวกสบำย ใกล้สถำนที่รำชกำร 

- เป็นจุดยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม 

- สวยงำม สงบ ถึงแม้เนื้อที่จะน้อยก็สำมำรถรองรับนักเรียนนักศึกษำได้มำก 

- มีอำคำรสถำนที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

Weaknesses (จุดอ่อน) ด้ำนสถำนที่สิ่งแวดล้อม 

- โรงอำหำรไม่สะอำด อำหำรจ ำเจ 

- สถำนที่คับแคบ 

- ระบบระบำยน้ ำไม่ดี 

- ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 

- ห้องเรียนไม่ทันสมัย 

- ขำดอุปกรณ์กีฬำ, เครื่องดนตรี 

- พ้ืนที่เขียวภำยในวิทยำลัยมีน้อย 

- สนำมกีฬำไม่เพียงพอส ำหรับกำรออกมำท ำกิจกรรมกลำงแจ้ง 

- ห้องเรียนขำดสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นมัลติมีเดีย 

- ขำดกำรจัดท ำมุมควำมรู้อย่ำง สม่ ำ-เสมอ 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำเก่ำ 

- บรรยำกำศภำยในห้องเรียนไม่มีควำมน่ำดึงดูด 
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- ขำดจุดเด่นหรือควำมน่ำสนในที่จะเข้ำศึกษำ 

- ไม่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนเช่น โรงจอดรถ ตู้น้ ำดื่ม 

- อุปกรณ์เครื่องมือ / ห้องปฏิบัติกำรที่ทันสมัยมีน้อย 

- ห้องน้ ำไม่เพียงพอ และส่งกลิ่นเหม็น 

Opportunities (โอกำส) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 

- ชุมชนให้ควำมเชื่อถือมีควำมไว้วำงใจวิทยำลัยฯ 

- เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมีชื่อเสียง ท ำให้มีโอกำสที่ผู้เรียนจะเข้ำมำเรียนมำกข้ึน 

- ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองสะดวกสบำยในกำรเดินทำง 

- มีโอกำสพัฒนำสภำพแวดล้อมให้น่ำเรียน 

- มีโอกำสส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

Threats (อุปสรรค) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- สภำวะกำรแข่งขันเชิงรุกของสถำบันของภำครัฐและเอกชน 

- ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งเสริมบุตรหลำนเรียนสำยสำมัญ 

- มีคู่แข่งที่มีศักยภำพในเขตพ้ืนที่ / ท ำเลที่ตั้ง 

- ผู้ปกครองบำงท่ำนมีควำมคิดแง่ลบต่อสถำนศึกษำที่มีเด็กนักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่ค่อยดี 

- ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเรียนในวิทยำลัยของภำครัฐ 

- เศรษฐกิจตกต่ ำ 

- ชื่อของวิทยำลัยคล้องกับวิทยำลัยอำชีวะเชียงรำยท ำให้สังคมทั่วไปเข้ำใจผิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  

1. วิสัยทัศน์ 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำยมุ่งมั่นจัดกำรศึกษำวิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. พันธกิจ 
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2. สนับสนุนกำรบริกำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

4. ส่งเสริมระบบกำรประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน 

5. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรฝึกประสบกำรณ์ 
6. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม 

7. ส่งเสริมกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม 

8. ส่งเสริมกำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรกีฬำ และนันทนำกำร 

9. ส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

10. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
11. สนับสนุนกำรเงินและงบประมำณของสถำนศึกษำ 
12. ส่งเสริมนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมคุณภำพสถำนศึกษำ  
13.ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร 

3. เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
1. ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
2. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
3. ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
4. ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 
5. ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 
6. ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
7. ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
8. ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
9. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
10. ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
11. ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
12. ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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13. ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน 
14. ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ 
15. ระดับคุณภำพกำรพัฒนำทักษะภำษำจีน 
16. ระดับคุณภำพกำรพัฒนำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร 

4. กลยุทธ์ 
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ มีควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน 
3. พัฒนำผู้เรียนให้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีผลคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
5. พัฒนำผู้เรียนให้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ 
6. พัฒนำผู้เรียนให้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี 
7. พัฒนำผู้เรียนให้ส ำเร็จกำรศึกษำให้มีควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำนหรือสถำนศึกษำหรือ

ผู้รับบริกำร 
8. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกด้วยกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
9. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
10.ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
11. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
12.พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรหรือประชำคม

อำเซียน 
13.พัฒนำคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำร

สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร 
14. พัฒนำคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน 
15. พัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
16. ส่งเสริมกำรจัดท ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของผู้เรียน 
17. ส่งเสริมกำรจัดท ำโครงกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของครู 

          18. ส่งเสริมด้ำนงำนของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร 
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ส่วนที่ 3 

โครงกำรและกิจกรรมตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 เพ่ือให้สอดคล้องและบรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ สถำนศึกษำจึงได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำร
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

1. กลยุทธ์พัฒนำผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
เกณฑ ์

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. งำนติดตำผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
งำนแนะแนว 

2.โครงกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
งำนแนะแนว 

1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำ

เรียนแรกเข้ำ 

1. งำนสรุปผลส ำเร็จ
กำรศึกษำเทียบกับผู้เรียน
แรกเข้ำ 
2. โครงกำรวันปัจฉิม
นิเทศ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 งำนทะเบียน 

 

2. กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
เกณฑ ์

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2.1 ระดับคุณภำพในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ตำมแนวทำงสถำนศึกษำ
คุณภำพ 

1.โครงกำรห้องเรียนสี
เขียว 
2.โครงกำรมอบรำงวัล
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ดีเด่น 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยกิจกรรม 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เกณฑ ์ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

2.2 ระดับคุณภำพในกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญ

ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

1. อบรมครูและบุคลำกร
ในหัวข้อ “ กำรศึกษำ
แบบระบบทวิภำค”ี 

พอใช้ ดี ดีมำก ฝ่ำยทรัพยำกร 

2.3 ระดับคุณภำพในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

1.โครงกำรตรวจสุขภำพ
ของครูและบุคลำกร 
2.โครงกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพ ชีวีมสีุข 
โครงกำรทัศนศึกษำดูงำน
ของครูและบุคลำกร 
3.โครงกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลำกรที่มี
ผลงำนดีเด่น 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยทรัพยำกร 

2.4 ระดับคุณภำพในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

1. โครงกำรจัดท ำ
งบประมำณประจ ำปี 
2. โครงกำรอบรมฝึก
วิชำชีพ 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยทรัพยำกร 

2.5 ระดับคุณภำพในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนอำคำร
สถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์และด้ำน
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

1. โครงกำรปรับปรุงและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
2. โครงกำรปรับปรุง
ระบบเครือข่ำยไร้สำย 
3. โครงกำรพณิชย์บ้ำน
เฮำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4. โครงกำรห้องเรียนสี
เขียว 
 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยทรัพยำกร 

2.6 ระดับคุณภำพในกำร
ประสำนควำมร่วมมือเพ่ือ
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

1. กิจกรรมอบรมแกนน ำ
เยำวชน 
2. โครงกำรสร้ำงฝำย 
3. กิจกรรมบริจำคโลหิต  
4. โครงกำรสำนต่อท่ีพ่อ
ท ำ 
5. โครงกำร นวัตกรรม
สร้ำงควำมปลอดภัย 
 

ดี ดี ดี ฝ่ำยกิจกรรม 
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3. กลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
เกณฑ ์

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3.1 ระดับคุณภำพในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

1. โครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของสถำนศกึษำ 
2. โครงกำรนิเทศติดตำม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ   

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยวิชำกำร 

3.2 ระดับคุณภำพในกำร
พัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 

1. โครงกำรพัฒนำกำร
เขียนแผนกำรสอนฐำน
สมรรถนะรำยวิชำท่ี
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรตำมหลับปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ
รำยวิชำร่วมกับสถำน
ประกอบกำรและ
หน่วยงำน 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยวิชำกำร 

3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัด
กำรศึกษำ 

1. โครงกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ อำชีวเอกชน
กลุ่มภำคเหนือ คร้ังท่ี 33 
2. โครงกำรเปิดบ้ำน
วิชำกำร  
3.โครงงำน/โครงกำร 
ระดับปวส. 
4.โครงกำรบริกำรวิชำชีพ
สู่ชุมชน 
5. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรสอบ V-net 
6. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมกำรสอบมำตรฐำน
วิชำชีพ 
 
 

พอใช้ ดี ดีมำก ฝ่ำยวชิำกำร 
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3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

1. โครงกำร พณิชยกำรฯ
เชียงรำยร่วมใจ สร้ำง
สำยใยสู่ชุมชน 
2. กิจกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง  
3. กิจกรรมนันทนำกำร
ปรับพ้ืนฐำน 
4.กิจกรรมไหว้ครู 
5. โครงกำรกีฬำสีน้อง
ใหม่ Freshy 
6. กิจกรรมหำเสียง
เลือกตั้งประธำนนกัเรียน 
7. กิจกรรมวัน
เข้ำพรรษำ/อำสำฬหบูชำ 
 
 

พอใช้ ดี ดีมำก ฝ่ำยกิจกรรม 

3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

8. กิจกรรมบวงสรวง
พญำเม็งรำยมหำรำช 
9. โครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
10. กิจกรรมประเพณี
ตำนก๋วยสลำก 
11. กิจกรรม Big 
cleaning day 1 
12. กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 
13. กิจกรรมกีฬำสี
ภำยใน 
14. กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำ
ตอนรับปีใหม ่
15. โครงกำรโลกสีสวย
ด้วยมือเรำ 
16. กิจกรรม Big 
cleaning day 2 
17. โครงกำรค่ำยสร้ำง
ฝำย 
18. กิจกรรมท ำบุญตัก
บำตร 
19. กิจกรรมบริจำคโลหิต 

พอใช้ ดี ดีมำก ฝ่ำยกิจกรรม 
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20. โครงกำรปลูกป่ำ 
21. โครงกำรธนำคำร
ขยะ 
22. ประกวดกำร
ประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล 
23. จัดบอร์ดในวันส ำคัญ
ของชำติ 
24. สืบสำนวัฒนธรรมจีน 
25. ส่งเสริมสุขภำพ
บุคลำกร 
26. โครงกำรตลำดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 
27. โครงกำรลำนดนตรี
และประกวดร้องเพลง 
28. โครงกำรสำนต่อท่ีพ่อ
ท ำ 
 

4. กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม/งำน 
เกณฑ ์

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4.1 ระดับคุณภำพในกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 

1. โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
2. โครงกำรติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำและกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำน
สถำนศึกษำ 
3. โครงกำรจัดท ำเอกสำร
เผยแพร่กำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
4. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมประกันคุณภำพ
ภำยในและประเมนิ
คุณภำพภำยนอก 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยแผนงำน ฯ 
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4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำร
พัฒนำ 

1. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมประกันคุณภำพ
ภำยในและประเมนิ
คุณภำพภำยนอก 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ฝ่ำยแผนงำน ฯ 
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ส่วนที่ 4 
แผนก ำกับ ตรวจสอบ รำยงำน 

กำรก ำกับ ติดตำม 

รำยกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ส่งเสริมพัฒนำผลกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนผู้เรียน
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

-  ฝ่ำยกิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศกึษำ 2565 

-  ฝ่ำยกิจกรรม 
-  งำนแนะแนว 
-  งำนทะเบียน 

2.  สนับสนุนกำรบริกำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 

- งำนปกครอง 
- งำนทะเบียน 
 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

-  ฝ่ำยวิชำกำร 
-  ครูที่ปรึกษำ 

3. ส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

- ฝ่ำยทรัพยำกร 
 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

- ฝ่ำยทรัพยำกร 
- งำนอำคำร สถำนที่ 
 

4. ส่งเสริมระบบกำร
ประกันคุณภำพให้ได้
มำตรฐำน 

- ฝ่ำยแผนงำนฯ 
- ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

- ฝ่ำยแผนงำนฯ 
- ฝ่ำยวิชำกำร 
 

5. ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้และ
ฝึกประสบกำรณ์ 

- ฝ่ำยวิชำกำร 
- ฝ่ำยกิจกำร นักเรียน    
  นักศึกษำ 
- งำนฝึกประสบกำรณ์ 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

- ฝ่ำยวิชำกำร 
- ฝ่ำยกิจกำร นักเรียน    
  นักศึกษำ 
- งำนฝึกประสบกำรณ์ 

6. ส่งเสริมกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

- ฝ่ำยแผนงำนฯ 
 
 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

- ฝ่ำยแผนงำนฯ 
- ครูผู้สอน 
 

7. ส่งเสริมกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน
และสังคม 

-  ฝ่ำยกิจกรรม  
   นักศึกษำ 
- งำนแนะแนว 
- งำนธุรกำร 
- ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

 
 

 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

-  ฝ่ำยวิชำกำร 
-  สำขำวิชำ 
-  ฝ่ำยกำรเงิน 
-  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน      
   นักศึกษำ 
-  งำนแนะแนว 
-  ฝ่ำยแผนงำนฯ 
-  ฝ่ำยกิจกรรม 
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8. ส่งเสริมกำรทนะบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ  
วัฒธรรม กำรกีฬำ และ
นันทนำกำร 
 

-  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
นักศึกษำ 
 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

-  ฝ่ำยกิจกรรม 
 

9. ส่งเสริมกำรบริหำร
และกำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

-  ฝ่ำยทรัพยำกร 
ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

-  ฝ่ำยทรัพยำกร 
-  ฝ่ำยวิชำกำร 
-  ฝ่ำยกิจกรรม 
 

10. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

-  ฝ่ำยวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

-  ฝ่ำยวิชำกำร 
-   

11. สนับสนุนกำรเงิน
และงบประมำณของ
สถำนศึกษำ 

-  ฝ่ำยทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

-  ฝ่ำยทรัพยำกร 
-  ฝ่ำยกำรเงิน 

12.  ส่งเสริมนโยบำย
และมำตรกำรส่งเสริม
คุณภำพสถำนศึกษำ 

-  ฝ่ำยทรัพยำกร 
-  ฝ่ำยวิชำกำร 
-  ฝ่ำยแผนงำนฯ 

ปีกำรศึกษำ 2563  –  
ปีกำรศึกษำ 2565 

-  ฝ่ำยทรัพยำกร 
-  ฝ่ำยวิชำกำร 
-  ฝ่ำยแผนงำนฯ 

 
กำรตรวจสอบภำยใน  
               กำรตรวจสอบภำยใน เป็นกระบวนกำรที่ต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ วำงแผน น ำแผนไปสู่กำร ปฏิบัติ
และติดตำมประเมินผล โดยกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สำมำรถมั่นใจ
ได้ว่ำกำรตรวจสอบภำยในที่ปฏิบัติอยู่สำมำรถให้ผลลัพธ์ที่เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
อย่ำงสมเหตุสมผล ตั้งแต่ข้ันตอน กำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ กระบวนกำรตรวจสอบ รวบรวมหลักฐำน กำรรำยงำนและสรุปผล และ
กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำผลงำนของกำรตรวจสอบภำยในสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม 

     กำรตรวจสอบภำยในมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงตั้งแต่กำรได้รับมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงทุกด้ำนอย่ำงครอบคลุมแล้ว สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เกี่ยวข้องและท ำงำนได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นที่ยอมรับขององค์กร คณะกรรมกำร ผู้บริหำร 
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กำรติดตำมตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำเป็นรำยกิจกรรมของทุกฝ่ำย ทุกงำน และ 
                 ทุกคนในโรงเรียน 
 2. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ แก่ครูทุกคน  
                 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
 3. วำงระบบเครือข่ำยกำรท ำงำน และมอบหมำยงำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำแก่คณะ

ผู้ปฏิบัติ งำนแต่ละคณะด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำเป็นระยะๆ ตลอด                
ช่วงเวลำที่ปฏิบัติ โดยก ำหนดเรื่องท่ีจะตรวจสอบเป็นเรื่องๆไว้ในปฏิทินปฏิบัติงำน 

 4. ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 5. สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของคณะผู้ปฏิบัติงำน 
 6. น ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำนของสถำนศึกษำ  
                 ให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน 
กำรรำยงำนตำมกระบวนกำรบริหำรคุณภำพ PDCA 
         กำรรำยงำนตำมกระบวนกำรบริหำรคุณภำพ 

     วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำยก ำหนดกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม 
กลยุทธ์โดย ผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย และหัวหน้ำงำน ซึ่งกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนยึดหลัก PDCA :  
DEMING CYCLE - วงจรคุณภำพ โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  

     1) P : PLAN กำรวำงแผนจัดท ำโครงกำร  
- วัตถุประสงค์เหมำะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
- มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
- ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้เหมำะสมหรือไม่  
- งบประมำณที่ก ำหนดเหมำะสมหรือไม่  
- มีกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด ำเนินกำรหรือไม่  

     2) D : DO กำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร  
- มีกำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรด ำเนินกำรหรือไม่  
- มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรได้ตำมท่ีก ำหนดไว้หรือไม่  
- มีกำรประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องมำกน้อยเพียงไร  
- สำมำรถด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่  
- สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมงบประมำณท่ีก ำหนดไว้หรือไม่  

     3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
- ได้มีกำรก ำหนดวิธี/รูปแบบกำรประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของกำรประเมินเหมำะสมหรือไม่  
- ผลของกำรประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้หรือไม่  
- ปัญหำ/จุดอ่อนที่พบในกำรด ำเนินกำรมีหรือไม่  
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- ข้อดี/จุดแข็ง ของกำรด ำเนินกำรมีหรือไม่  
       4) A : ACTION น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนไปปรับปรุงต่อไป  

- มีกำรระดมสมองเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
- มีกำรระดมสมองเพ่ือหำทำงเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  
- มีกำรน ำผลที่ได้จำกกำรระดมสมองเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำส ำหรับใช้ วำงแผนจัดท ำ    
  โครงกำรในครั้งต่อไป  
- ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดท ำแผนครั้งต่อไป 
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ภำคผนวก 
 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเชียงรำย 

1. นำยสมเกียรติ์  นิมิตรุ่งทวี  ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำงอัญชลี   คงบรรทัด  ผู้จัดกำร 
3. นำงสุวิมล   พรหมทัศน์  ผู้แทนครู 
4. นำยสุรศักดิ์           จตุรำวิชำนันท์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
5. นำยสำธิต              ตรีสัตยำเวทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ทวีชัย               อำศิรพงศ์พิศิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นำยคุณำวุฒิ           จงไพโรจน์โฆษิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นำยบรรพต            ศรีวิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นำงจันทร์เพ็ญ       หรดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นำงสุวิมล   พรหมทัศน์  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

 

รำยช่ือคณะผู้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

1. นำงสุวิมล   พรหมทัศน์   

2. นำงสำวนวพร  กำหลง 

3. นำงสำวกำญจนี  ยอดลิลำ 

4. นำงสำวสุภำพร  ทองค ำ 

5. นำงสำวศิรินภำ  จันทร์ไฝ 

6. นำยพิพรรธน์  กันธิยะ 


