
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
สถานการณ การแพร ระบาดของ โ รคต ิ ด เช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ รนา  2019 หร ื อ โ รค โคว ิ ด  19                        

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกวาง องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศ
ให โรคโคว ิด 19 เปนภาวะฉุกเฉ ินทางสาธารณสุขระหว างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern)  โดยแนะนำใหทุกประเทศเรงรัดการเฝาระวังและปองกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 
19 สำหรับประเทศไทยพบผูปวยและผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกวางขึ้นเรื่อย ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งแนวโนมที่จะเกิดการแพรระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น การสรางความตระหนัก รูเทาทัน และ
เตรียมความพรอมในการรับมือกับการระบาดของโรคอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อลด
ความเสี่ยงและปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพนักเรียน ครู ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา  

ดังนั ้นทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้จัดทำ“คู ่มือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน       
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย” เพื่อเปน  
แนวทางปฏิบัติสำหรับวิทยาลัยฯในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 อยางตอเนื่องโดยเนน        
ความสอดคลองกับบริบทของวิทยาลัยฯ และเอื้ออำนวยใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู ไดอยางปลอดภัย โดยมีสาระสำคัญ ประกอบดวย  
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร 
เจาของสถานศึกษา ครู ผูดูแลนักเรียน นักเรียน ผูปกครอง ผูจำหนายอาหาร และกิจกรรมเมื่อมีการระบาด
ของโรค  เป็นต้น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มุงหวังให “คู่มือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)” ฉบับนี้ เปน “เครื่องมือ” สำหรับผูเกี่ยวของสามารถนำไปใชตามบริบทและ
สถานการณภายใตความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไป                   
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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย และเป็น
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายเป็น
เจ้าของโดย คุณเชาว์ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้บริจาคท่ีดิน 

คุณเชาว์ พงษ์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2428 ณ หมู่บ้านซักเหมินเนีย  มณฑลกวางตุ้ง               
เป็นบุตรชายคนเดียว ของนายยุ้นเซียน  แซ่ถุง ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่ออายุ 14 ปี ต่อมาได้ไป ตั้งรกราก  
เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับ นางสาวจันทร์แก้ว  จันทรเกษม มีบุตรีหนึ่งคน ชื่อ กิมยุก 
จากนั้นได้โยกย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ในสมัยพระรามราชภักดี เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดเชียงราย และ
ท่านข้าหลวงผู้นี้ ได้ตั้งชื่อสกุล “พงษ์สุวรรณ” ให้แต่นั้นมา 

เมื่อปีพุทธศักราช 2472 บรรดาพ่อค้าคหบดี ชาวจีน-ไทย ในอำเภอเมืองเชียงรายได้ยื ่นขอจัดตั้ง 
โรงเรียนจีนชื่อ “ลี้เม้งฮกเก่า”  ขึ้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย โดยคุณเชาว์ พงษ์สุวรรณ  
อุทิศที่ดินด้านหน้า ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ให้แก่โรงเรียน โดยได้ดำเนินการสอน ภาษาจีน  ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2474 จนกระทั่งสงครามโลกครั ้งที ่ 2 คุณเชาว์  พงษ์สุวรรณ  จึงได้ยื ่นคำร้องขออนุญาต          
เปิดโรงเรียนขึ้นอีก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนกุงหมิง” เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2 489 ถึงพุทธศักราช 
2495 และในปี พุทธศักราช 2496 ได้เปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนไทยโดยสมบูรณ์ ชื่อ “โรงเรียน
ศึกษาศาสตร์” ถึงแม้ภายหลังจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยแล้ว ท่านก็ยังให้ความสนใจ และส่งเสริม
การศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยดีเสมอมา ก่อนถึงแก่กรรม ท่านได้บริจาคท่ีดินผืนนี้ ให้แก่มูลนิธิสาธารณกุศล
สงเคราะห์เชียงราย เพ่ือวางรากฐานทางการศึกษาให้บุตรหลานชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งก็
คือ ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ในปัจจุบัน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการเชียงราย มีนายสินธุ์ จงไพบูลย์กิจ            
เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยได้ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำประกอบชื่อในตราสารจัดตั้ง จาก“โรงเรียนพณิชยการ
เชียงราย” เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย” ตาม ใบอนุญาต เลขที่ 095/2554 
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 ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 
 “ทักษะดี  มีคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ทักษะดี 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการเชียงราย ตระหนักดีว่าคุณภาพทางด้านวิชาการ ที่ดีเด่นเพียง
ด้านเดียวไม่สามารถทำให้นักเรียน นักศึกษาประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ จึงสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลายรูปแบบที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความชำนาญในทักษะวิชาชีพมาก
ยิ่งขึ้นสามารถที่จะนำไปให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ 

มีคุณธรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ว่าบุคคลหากขาดซึ่ง

คุณธรรม จริยธรรม บุคคลนั้นย่อมหาความเจริญได้ยาก โรงเรียนจึงได้ปูพื้นจิตใจของนักเรียน -นักศึกษา ให้
ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้โดยพยายามอบรมสั่งสอน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ครู บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษามีความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต โรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา กำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งทางด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้าน
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 

อัตลักษณ์ 

สุขภาพดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม 

เอกลักษณ์ 

พัฒนาทั่วทิศ   ด้วยจิตอาสา เสริมทักษะภาษาจีน 
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สถานที่ตั้ง  แผนผังวิทยาลัย 
  สถานที่ตั้งวิทยาลัย 
  เลขที่  1050 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 
 โทรศัพท์ 0-5371-1021, 0-5375-2520, 0-5375-2521 โทรสาร. 0-5375-2997 
 

แผนผังวิทยาลัย 
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ขนาดพื้นที่ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  6  ไร่  59.7  ตารางวา   

การเรียนการสอน 
  ภาคปกติ เปิดสอนตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  
  ภาคบ่าย เปิดสอนตั้งแต่เวลา  17.00 น. - 21.30 น.  

ทำการสอน 2 ระดับ 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี,                    

การตลาด, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาการท่องเที่ยว, ธุรกิจค้าปลีก                                
(ระบบทวิภาคี)  

  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ สาขา  
              การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ,  

    การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี),สาขาโลจิสติกส์ 
สีประจำวิทยาลัย 

ฟ้า หมายถึง  การค้า พาณิชยกรรม  
ขาว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม  
ม่วง    หมายถึง  สีประจำจังหวัดเชียงราย    

อักษรย่อของวิทยาลัย 
  วอศ.พชร. (ccvc.) 

สัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
“พระรูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช” 
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อาคาร สถานที่ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย มีอาคารสถานที่เพ่ือดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
อาคารเรียน จำนวน  5  หลัง ห้องเรียน จำนวน  76 ห้องดังนี้ 

1. อาคาร 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นจำนวน 21 ห้อง รายละเอียดดังนี้  
ชั้นที่ 1 ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้องแต่ละห้องมีขนาด 7.35 x 8.87   
          เมตร พื้นที่ 65.19 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 62 คน 

                   ชั้นที่ 2 ห้องเรียนจำนวน 6 ห้อง ห้องเกียรติยศ 1 ห้องแต่ละห้องมี ขนาด 7.35 x 8.87     
                               เมตร พื้นที่ 65.19 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 62 คน ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1  
                        ห้อง มีขนาด 8.94 x 10.43 เมตร พื้นที่ 93.24   ตารางเมตร ความจุสูงสุด   
                               90 คน 
            ชั้นที่ 3 ห้องเรียนจำนวน 7 ห้อง ห้องแต่ละห้องมีขนาด 7.35 x 8.87  เมตร  

พ้ืนที่ 65.19 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 62 คนห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ห้อง 
มีขนาด 8.94 x 10.43  เมตรพ้ืนที่ 93.24ตารางเมตร ความจุสูงสุด 90 คน 

          2. อาคาร 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นจำนวน 15 ห้อง รายละเอียดดังนี้  
                ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้องแต่ละห้องมีขนาด 7.36 x 8.89 เมตร 

พ้ืนที่ 65.43 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 62 คน 
                ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 3 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 7.36 x  
                               8.89 เมตร พื้นที่ 65.43 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 62 คน ห้องปฏิบัติการ  
                               ภาษาจีน 1 ห้องมีขนาด  7.36 x 10.95 เมตร พื้นที่ 80.59 ตารางเมตร ความจุ  
                               สูงสุด 77 คน      
              ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 5 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 7.36 x 8.89 เมตร พื้นที่ 65.43   

ตารางเมตร ความจุสูงสุด 62 คน          
3. อาคาร 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  จำนวน  47 ห้องรายละเอียดดังนี้ 

ชั้นที่ 1 ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ห้องผู้บริหาร 4 ห้อง ห้อง 
ธุรการและการเงิน 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องโสต 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 

ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 11 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 7.36 x 8.89 เมตร  พ้ืนที่ 65.43  ตาราง 
                    เมตร ความจุสูงสุด 62 คน ห้องพักครู 1 ห้อง มีขนาด 3 x 3 เมตร พื้นที่ 9  

เมตร 
ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 11 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 7.36 x 8.89 เมตร พื้นที่ 65.43 ตาราง 

                               เมตร ความจุสูงสุด 62 คน ห้องพักครู 1 ห้องมีขนาด 3 x 3 เมตร พื้นที่ 9 
ตารางเมตร 
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ชั้นที่ 4 ห้องเรียน 11 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 7.36 x 8.89 เมตร พื้นที่ 65.43 ตาราง 
          เมตร ความจุส ูงส ุด 62 คน ห้องพักครู 1 ห้องมีขนาด 3 x 3 เมตร พื ้นที ่ 9                  

ตารางเมตร 
4. อาคาร 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น  รายละเอียดดังนี้ 

ชั้นที่ 1 โรงอาหาร 
ชั้นที่ 2 ห้องพิมพ์ดีดไทย 3 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 10.25 x 8.97 เมตร  พ้ืนที่ 91.94  

ตารางเมตร ความจุสูงสุด 82 คน ห้องพักครู 1 ห้อง 
ชั้นที่ 3 ห้องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 ห้อง เครื่องใช้สำนักงาน 1 ห้อง พิมพ์ดีดไทย 1 ห้องแต่ละ 

ห้องมีขนาด 10.25 x 8.97 เมตร  พื้นที่ 91.94 ตารางเมตร ความจุ 
สูงสุด 82 คน 

5. อาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รายละเอียดดังนี้ 
ชั้นที่ 1 ห้องฝ่ายวิชาการและทะเบียนวัดผล ฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องสำนักงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา ห้องสำนักงานฝึกประสบการณ์ ห้องสำนักงานเงินกู้ กยศ. 
ชั้นที่ 2 หอประชุมวิทยาลัย 

      6. อาคารประกอบ  4 หลัง ดังนี้ 
 1. ห้องน้ำหญิง  1 หลัง 
 2. ห้องน้ำชาย  1 หลัง 
 3. สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม 
 4. สนามวอลเลบอล 1 สนาม 

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 1. โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานศึกษา 
 2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง  ภาษาและห้อง
ประชุมเล็กของสถานศึกษา และพัฒนาห้องปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆอย่างเป็นสัดส่วน 

3. ติดตั้งพัดลมเพดาน และไฟฟ้าทุกห้องเรียน 
4. ระบบ Wire Less สำหรับเชื่อมต่อ Internet ทั่วบริเวณสถานศึกษา 
5. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดทั่วบริเวณสถานศึกษา 
6. ห้องน้ำแยกหญิง ชาย จำนวน 67 ห้อง 
7. อ่ืน ๆ เช่น ธนาคารโรงเรียน และร้านขายอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น 
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สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 ข้อมูลด้านผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- สาขาการบัญชี 
- สาขาการตลาด 
- สาขาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาการท่องเที่ยว 
- สาขาธุรกิจค้าปลีก 
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. 
- สาขาการบัญชี 
- สาขาการตลาด 
- สาขาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
- สาขาการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
- สาขาธุรกิจค้าปลีก 
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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แผนภูมิโรงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 

1. นายสมเกียรติ์  นิมิตรุ่งทวี  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอัญชลี   คงบรรทัด  ผู้จัดการ 
3. นายอมรพงศ์  ตุ้ยยวง   ผู้แทนครู 
4. นายสุรศักดิ์           จตุราวิชานันท์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
5. นายสาธิต              ตรีสัตยาเวทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.ทวีชัย               อาศิรพงศ์พิศิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายคุณาวุฒิ           จงไพโรจน์โฆษิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายบรรพต            ศรีวิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางจันทร์เพ็ญ       หรดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.   นางสุวิมล   พรหมทัศน์  เลขานุการคณะกรรมการ 

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 
1. นายสมเกียรติ์  นิมิตรุ่งทวี  ผู้รับใบอนุญาต 
2. นางอัญชลี   คงบรรทัด  ผู้จัดการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  หรดี   ผู้อำนวยการ 
4. นางสุวิมล   พรหมทัศน์  รองผู้อำนวยการ 
5. นางสาวรุ่งอรุณ  เมืองมาเครือ  หัวหน้าทะเบียนและวัดผล 
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หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 

หลักการของหลักสูตร 
 1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับผีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการ
ปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

 3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามรถในการแข่งขันของประเทศ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 

จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนำ

ความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ 
ประกอบอาชีพ  สามารถสร้างอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน  รักงาน  รักหน่วยงาน   
สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

4. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทำงาน  การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความ 
รุนแรง มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม  เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสำนึกด้านปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

5. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยในตนเอง มีสุขภาพ 
อนามัยที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพ 

6.เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของประเทศและโลก  
มีความรักชาติ  สำนึกในความเป็นไทย  เสียสละเพื่อส่วนรวม  ดำรงรักษาไว้  ซึ ่งมีความมั่นคง  ของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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หลักเกณฑ์การใช้ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

1. การเรียนการสอน 
 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่กำหนดและ
นำผลการเรียนแต่ลพวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้สามรถเทียบโอนการเรียน และขอเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ได้ 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขต
สำคัญและบริบทใหม่ สามารถให้คำแนะนำ แก้ปัญหาเฉพาะด้านและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนร่วม
ในคณะทำงานหรือมีการประสานงานกลุ่มรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 การจัดการศึกษาในระบบปกติใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1  ในการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาคเรียนละ  
18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน อาจ
เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 
 2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทำการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
3. หน่วยกิต 
 ให้มีจำนวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
 3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช่เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36  
  ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54  
  ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 
  320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
 3.6 การทำโครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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4. โครงสร้าง 
 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
  4.1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทย 
  2.1.2   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
  4.1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  4.1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  4.1.5   กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
  4.1.6   กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
  4.2.1   กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
  4.2.2   กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  4.2.3   กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  4.2.4   ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  4.2.5   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่
กำหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องกำหนดรหัสวิชาจำนวน
หน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลักจากที่ผู้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่งทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ทันสมัย และบรรยากาศการทำงานร่วมกัน 
ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทำได้คิดเป็นทำ
เป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคติที่ดีในการทำงานและการประกอบอาชีพ
อิสระโดยการจัดฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพต้องดำเนินการดังนี้ 

5.1   สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในรูปของการ
ฝึกงานในสถานประกอบการแหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลารวม
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ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะวิชาชีพสามารถนำรายวิชาในหมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์  ทักษะวิชาชีพได้ไม่น้อยกว่า 1               
ภาคเรียน 

 5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่
ไดเ้รียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องท่ีจะศึกษาค้นคว้า
การวางแผนการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินงาน กระประเมินผลและการจัดทำรายงานซึ่งอาจ
ทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครการนั้น ๆ โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวต้อง
ดำเนินการดังนี้ 
 6.1  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
  ที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาชาวิชาในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจำนวน  4 

หน่วยกิจ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มี
ชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว  หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัด
ให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ ดังกล่าวข้างต้น 

 6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
7. การศึกษาระบบทวิภาคี 

เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามจุดหมายของหลัง
สูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยนำรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปกำหนดรายละเอียดของ
รายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึกจัดทำแผนฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้อาจนำรายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
8. การเข้าเรียน 
 ผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 
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9. การประเมินผลการเรียน 
 เน้นการประเมินสภาพจริงทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

10.1 สถานศึกษาอาชีพศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมระเบียบวินัย การ
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทำงานปลูกฝังจิตสำนึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 
รวมทั้งการทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และ
ปรับปรุงการทำงาน  ทั้งนี้สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบ           
การจัดขึ้น 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย             
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
11. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวดวิชาเลือก 
เสรีตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 11.2 ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 11.4 เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มในแต่
ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือ ลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้โดย
ผสมผสานเนื ้อหาวิชาที ่ครอบคลุมสาระของกลุ ่มวิชาภาษาไทย กลุ ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะ 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ ่มทักษะ วิชาชีพเลือกได้ โดย
พิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและหรือเพื่อการศึกษาต่อทั้งนี้ การกำหนดรหัสวิชาจำนวนหน่วยกิต
และและจำนวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
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13. การปรับปรุงแก้ไขพัฒนารายวิชากลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 

13.1การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานบันการ
อาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 13.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ ่มวิชาเพิ ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ดำเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจนอย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
 14.1 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
 14.2 การบริหารหลักสูตร 
 14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 14.4 ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน 
  ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการ 
 ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ให้ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 

หลักการของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากพลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบัติจริง สามารถ
เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสม
ผลการเรียน เทียบความรู้และความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระ 
 3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติ
ได้จริงมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี 
 4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
จุดหมายของหลักสูตร 

1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อใน
ระดับ      ที่สูงขึ้น 
 2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับ          
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถ
ทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
 5. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหา รู ้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการสร้างงานให้
สอดคล้องกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม   ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้นๆ 
 7. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 
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 8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกำลัง
สำคัญในด้านการผลิตและการให้บริการ 
 9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
หลักเกณฑ์การการใช้หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวีเรียนที่กำหนดและนำผล
การเรียนแต่ละวิธ ีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ได ้

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 
เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการในการวางแผน
แก้ปัญหา และจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่ง
ใหม่ มีส่วนร่วมที่เกี ่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสำหรับผู้เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึกษา ส่วนผู้
เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กำหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
การศึกษา 

2.1 การจัดเวลาการเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
2.1.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาค

เรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาน
บันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 

2.1.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทำการสอนไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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3. หน่วยกิต 
ให้มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่าง 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รายวิชาทฤษฎีที ่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั ่วโมง 18 ชั ่วโมง เท่ากับ             

1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320 

ชั่วโมงเท่ากับ 4 หน่วยกิต 
3.6 การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

4. โครงสร้าง 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้ 
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

4.1.3 กลุม่ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยความร่วมมือระหว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ

ภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผุ้เรียนยได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้น
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั ้งนี ้เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยายกา
ศการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะการสื่อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผุ ้เรียนทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รุ ้ อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคติที่ดีในการทำงาน และการประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูป
ของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อย
กว่า 320 ชั่วโมง กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้นำรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผุ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแต่การเลือกหัวข้อ
หรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินงาน การประเมินผล
และการจัดทำรายงาน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของดครงการนั้น ๆ โดย
การจัดทำโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการ ดังนี้ 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจำนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีที่ใช้รายวิชาเดียวหากจัด
ให้มีโครงการพัฒนาทักษะวสิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรืยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
7. การศึกษาระบบทวิภาคี 

การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที ่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลา
ส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนา
กำลังคนที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ตามจุดหมายของหลักสูตร  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้อง
นำรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมกำหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา 
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สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพร้อมจัดทำแผนฝึกอาชีพ 
การวัดและประเมินผลในรายวิชา  ทั้งนี้ อาจนำรายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 

จำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละวิชาทวิภาคีให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 
และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สำนึกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

8. การเข้าเรียน 
ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้ 
8.1 พื้นความรู้ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ผู้เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กำหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบ
ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตร สาขาวิชา และการตัดสิน
ผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2557 

8.2 คุณสมบัติของผู้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2557 

9. การประเมินผลการเรียน 
เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2557 
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทำงาน ปลูกฝัง
จิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผลและ
ปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้สำหรับนักเรียนทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 
 10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ                
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557             
พ.ศ. 2557 
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11.  การจัดทำแผนการเรียน 
การจัดทำแผนการเรียน เป็นการกำหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะดำเนินการสอนในแตล่ะ           

ภาคเรียน โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมาวทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40:60 ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคำนึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามลำดับก่อน หลัง ความง่าย 
ยากของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่ สามารถบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกันเพื่อเรียนเป็นงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน 
 11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ            
เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
 11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการรายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้
ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการเพื่อพิจารณา กำหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ 
 11.4 รายวิชาโครงการ สามารถให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนการศึกษาที่ 3 หรือ          
4 ครั้งเดียว จำนวน 4 หน่วยหรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4รวม 4 
หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ 
 11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภาคเรียน โดยนักเรียน 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 11.6 จำนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติสำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งนี้เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 35 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

12. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
12.1 ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ

หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการ
เรียนที่                 สถานศึกษากำหนด 
 12.2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่                

สถานศึกษากำหนด 
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13.  การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแต่

ละกลุ่มวิชาของหมวดทักษะชีวิต ในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณามาตรฐาน
การเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ไ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 
 13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาหรือสถานบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกเฉพาะการจัดการเรียนรู้และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ 
โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความชำนาญเฉพาะด้านของ
สถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ตาม
ความชำนาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ 

  ทั้งนี้ การกำหนดรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
กำหนด 

14.  การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 14.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 14.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 14.4 การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานบันสามารถดำเนินการได้โดยต้อง
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทราบ 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 
15.1 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
15.2 การบริหารหลักสูตร 
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
15.4 ความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน 
ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการ

ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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 วิธีการประเมินผลการเรียน 
 1. การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดำเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรยีน
ด้านความรู ้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที ่มอบหมาย              
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาที่เรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 
 ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมิน แต่ละ
กิจกรรมและงานที่มอบหมายในอัตราส่วนตามความสำคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
 2. การประเมินผลมาตรฐานฝีมือ สำหรับนักเรียนทวิภาคีให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) การประเมินผลครึ่งหลักสูตร (Interim) โดยวิธีการดังนี้ 
ก. ประเมินความรู้ทางทฤษฎี  โดยการสอบข้อเขียน 
ข. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการสอบสัมภาษณ์ตามบันทึกจากสมุด 
    รายงานของนักเรียน 

(2) ประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร (Final) โดยวิธีการดังนี้ 
ก. ประเมินความรู้ทางทฤษฎี โดยการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ตามบันทึกจากสมุด 
 รายงานของนักเรียน 
ข. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการทำโครงงาน หรือการทำโครงการ 
 วิชาชีพ  หรือผลิตชิ้นงาน หรือการวิเคราะห์งาน 

                  (3)  ข้อกำหนดในการสอบมาตรฐานฝีมือ 
ก. นักเรียนจะเข้ารับการประเมินครึ่งหลักสูตรได้ ต้องได้ผลการประเมินผ่านรายวิชาหมวด 
   วิชาชีพเฉพาะได้จำนวนหน่วยกิตอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของหมวดวิชาชีพเฉพาะ ตามท่ี 
   กำหนด ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทและสาขาวิชา 
ข. นักเรียนจะเข้าสอบประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตรได้ ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบทุก 
   รายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทและสาขาวิชา 

3. นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา 
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
 4. ให้ระดับผลการเรียนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือ ดังนี้ 

  ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
5. ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา และรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

  4.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  3.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  2.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
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  2.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  1.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
  1.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
  0 หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ตก) 

 6. รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียน ตามข้อ 5 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง    ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำกว่า

ร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

ข.ป. หมายถึง   ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 

ข.ส. หมายถึง   ขาดสอบปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุล
สมควร 

ถ.ล. หมายถึง   ถอนรายวิชาภายหลังกำหนดโดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี   
เหตุผลสมควร 

  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
  ถ.พ. หมายถึง   ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการสอบปลายภาคเรียน 

  ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายให้ทำ 
ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนและหรือไม่ส่งงาน

อันเป็นส่วนประกอบของการเรียนตามกำหนด ด้วยเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย 
ม.ท. หมายถึง   ไม่สามารถเข้าสอบทดแทนการสอบปลายภาคเรียนของรายวิชาที ่ไม่

สมบูรณ์ภายใน ภาคเรียนถัดไป 
  ผ. หมายถึง เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด และผ่านการประเมินผล 

ม.ก. หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการจบหลักสูตรและผ่าน
การประเมินผล 

ม.ผ. หมายถึง  ไม่ผ่านการประเมินผลการทำกิจกรรม หรือไม่ผ่านการประเมินผลการ
เรียนรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อเสริมความรู้ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวม
เพ่ือการจบหลักสูตร 

 7. ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
(1) มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ตก) 
(2) ได้ ข.ร. 
(3) ได้ ข.ป. 
(4) ได้ ข.ส. 
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(5) ได้ ถ.ล. 
(6) ได้ ถ.พ. 
(7) ได้ ท. 

8.นักเรียนที่ทำการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทำในรายวิชาใด ให้
พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้ 

(1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ 
(2) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น หรือ 
(3) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความประพฤติตาม 
      ระเบียบ ว่าด้วย การตัดคะแนนความประพฤติท่ีสถานศึกษากำหนด 

 9. การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ให้นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน  
      หารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ 
(2) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 5 และข้อ 6 

เว้นแต่รายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ำ เรียนแทนหรือสอบแก้ตัว การนับจำนวนหน่วยกิตมา
เป็นตัวหาร ให้นับเพียงครั้งเดียว 

(3) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียน คำนวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 

ตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผล

การเรียน ตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
10.  ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมินทดแทนส่วน

ที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถเข้าสอบ
ทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของรายวิชาตามกำหนดต้องส่งงานนั้นให้
สมบูรณ์ ภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำหนด ให้สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการทำการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 ในกรณีนี้ ให้ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย 
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การตัดสินผลการเรียน 

11. การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้ 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ถือว่าสอบได้และให้นับจำนวน                    
      หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว ปรากฎว่าผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ (ตก) ตามข้อ 
     17 (1) ให้สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
 กำหนดไม่เกิน 10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย  
 หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับท่ีกำหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา 
 และสาขาวิชาให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำหรือเรียนรายวิชา 
 อ่ืนแทนก็ได้ 

(4) การประเมินใหม่ ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1 
(5) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตามท่ีกำหนดไว้ 
 ในข้อ 7 (2)  ถึง 7 (8)  ข้อ 8 (2) และข้อ 8 (3) ถ้าเป็นรายวิชาบังคับท่ี 
 กำหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา ให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ถ้าเป็น 
 รายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำหรือเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้  ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอ่ืน 
 แทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

12. การตัดสินผลการเรียนว่าจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ให้ถือตามเกณฑ์ 
ต่อไปนี้ 

(1) ประเมินผลผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี        
  ครบตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

(2) ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภท 
     วิชาและสาขาวิชา 
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
(4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีเวลาเข้าร่วม 

  ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนและต้อง 
  ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมหากนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่ำกว่าร้อย 

ละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในภาคเรียนใด โดยเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาผ่อน
ผันเป็นราย ๆ ไป เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึก
ชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียบแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง 
“ผ่าน” หากนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
เลยให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ 
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ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร สำหรับนักเรียนใน
ระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือว่ามีผลตามความใน (4) 

(5) ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ และสำหรับนักเรียนทวิภาคี ต้องได้รับการประเมินผ่าน 
มาตรฐานฝีมือในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เรียน ถ้าประเมินไม่ผ่านกรณีใดก็ตาม ให้
ประเมินใหม่ภายใน3 เดือน นับแต่วันประกาศผลสอบ โดยประเมินเฉพาะเนื้อหาวิชา หรือ
งานในส่วนที่สอบไม่ผ่าน 

13. ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสำหรับรายวิชาที่เรียน
หรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให้ผู้ควบคุมการฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมินผลการเรียน 

14. นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 1 หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน ถ้าเป็น
รายวิชาเลือก เพื ่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมให้สูงขึ ้น ให้สถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการดำเนินการให้เรียนซ้ำหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร 

การเรียนซ้ำรายวิชา ให้นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
เท่านั้น 

ถ้านักเรียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 ก็ให้ถือว่าได้ระดับผลการเรียน 1 
ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 ตามข้อ 8 (2) และ 8 (3) แห่งระเบียบนี้ 

15. ตามนัยแห่งข้อ 14 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นกรณีเรียนซ้ำให้นับจำนวนหน่วยกิตเป็น
ตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอ่ืนแทนให้นับเฉพาะจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทน
มาเป็นตัวหาร 

16. เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และได้รับการประเมิน
ใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่า ควรให้เรียนต่อไป 
หรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และได้รับการประเมิน
ใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ
ให้พ้นสภาพนักเรียน 
 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับการประเมิน
ใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า    1.90   ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป
หรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

17. นักเรียนที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซ้ำ หรือเรียนแทนรายวิชาที่ได้ระดับผลการ
เรียน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรียน 1 สอบเทียบประสบการณ์ หรือสอบเทียบความรู้มาเป็นเวลารวม 
8 ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การจบหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 แห่งระเบียบนี ้ ให้
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สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 
หลักการของหลักสูตร 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ อาชีวศึกษา
แห่งชาติ 

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติ
จริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการ
เรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ 

3. เป็นหลักสูตรที่มุ ่งเน้นให้ผู ้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ 
ปฏิบัติได้จริงมีความเป็นผู้นําและสามารถทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี 

4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  

5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
จุดหมายของหลักสูตร 

1. เพื่อให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ
จากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 3. เพื่อให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ แสวงหา ความรู้และ
แนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางาน
อาชีพอย่างต่อเนื่อง  
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4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพรักงาน รักหน่วยงาน สามารถ
ทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 

 5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ  

6. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติดทั้งในการทํางาน การ
อยู่ร่วมกันมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวองค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม 

 7. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกําลัง
สําคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 

8. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึ ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หลักเกณฑ์การใช้ 63 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ นํา
ผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ได ้

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตามแบบแผน 
และปรับตัวได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาการ ที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการตัดสินใจ วางแผน แก้ปัญหาบริหาร จัดการ 
ประสานงานและประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผู้เข้าเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ส่วนผู้
เข้าเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
2 ปีการศึกษา และเป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด 

2.2 การจัดเวลาเรียนให้ดําเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามที ่กําหนด และ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 
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2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทําการสอนไม่
น้อยกว่า สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาท ี
3. การที่คำนวนหน่วยกิต 

ให้มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรียกภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชั่วโมงต่อ              

ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2. รายวิชาปฏิบัติที ่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                       

หรือ 36 ชั่วโมงโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที ่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์                            

หรือ 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผลมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการ

วัดผลมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
3.5 การฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อ

ภาคการเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.6 การทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคการเรียน รวม

เวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกติ 
4. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู1 พุทธศักราช 2561 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
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4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  
4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    - หน่วยกิต 
หมายเหตุ 
1) จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามที ่กําหนดไว้                        

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็น

รายวิชาบังคับท่ีสะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ค้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา 
ซึ่งยึดโยง กับมาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนด และผู้เรียนต้องเรียน
ทุกรายวิชา 

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และ หรือ
พัฒนาเพิ่มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั ้งนี ้ต้องเป็นไปตามเงื ่อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ                 
ที่ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด 
5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาค
การผลิต และหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นใน
สถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั ้งนี ้ เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศ
การทํางานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนทําได้ คิดเป็น ทําเป็นและเกิดการ ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการ
ทํางานและการประกอบ อาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของ 
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที่ 3 และหรือ 
ภาคเรียนที่ 4 โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต 

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนํา
รายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของ
รัฐในภาคเรียนที่จัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
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5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่อง ที่จะศึกษา 
ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขั้นตอนกระบวนการ ดําเนินการประเมินผล 
สรุปและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ ซึ่งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ ้นอยู่ กับ ลักษณะของ
โครงงานนั้นๆโดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี้ 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่
สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจํ านวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า 216ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
กรณีท่ีกําหนดให้เรียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

หากจัดให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง                      
ต่อสัปดาห์ ทุกภาคเรียน เพื ่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึกและจิต
อาสาในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการ
วางแผนลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ                   
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
8. การปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                     
ที ่ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู ้เข้าเรียนที ่สําเ ร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาที่กําหนด เรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน วิชาชีพที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็น 
สําหรับการเรียนในสาขาวิชานั้น 
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8.2 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว ่าด ้วยการจ ัดการศึกษาและการประเมินผลการเร ียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 

8.3 กรณีผู้เข้าเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพื้นฐานวิ ชาชีพที่หลักสูตรกําหนด                       
มาก่อนเข้าเรียน สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย              
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
9. การจัดแผนการเรียน 

เป็นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะดําเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดย
จัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

9.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคํานึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก 
ของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการ
เรียนรู้ ร่วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน 

9.2 จัดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ                       
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบ ตามที่
กําหนดใน โครงสร้างหลักสูตร 

9.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรียน 
9.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของ 

การเรียนวิชาชีพควรจัดให้เรียนในภาคเรียนที่ 1 
9.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรียนก่อนรายวิชาในกลุ่ม

สมรรถนะ วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
9.3 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามความ

ถนัด ความสนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ มาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน 

9.4 จัดรายวิชาทวิภาคีที่นําไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ                  
โดยประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณากําหนดภาคเรียน  
ที่จัดฝึกอาชีพ รวมทั้งกําหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่นําไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ 

9.5 จัดรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จํานวน 4 หน่วยกิต 320 ชั่วโมง (เฉลี่ย 20 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 3 จํานวน 2 หน่วยกิต 
และ ภาคเรียนที่ 4 จํานวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ 160 ชั่วโมง (เฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน)  
ตามเงื่อนไข ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 
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ในภาคเรียนที่จัดฝึกงานนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับลักษณะงาน 
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนําไปเรียนและฝึกปฏิบัติในภาคเรียนที่จัด
ฝึกงานด้วย 

การจัดฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อนสามารถทําได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึกให้ครบ ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

9.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว จํานวน 4 หน่วยกิต (12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์                 
ต่อภาคเรียน) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4 รวม 4 หน่วยกิต                    
(6 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

9.7 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
9.8 จัดจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมง  
ต่อสัปดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันมีเหตุผลและความจําเป็นในการจัดหน่วยกิตและเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 
10. การศึกษาระบบทวิภาคี 

เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัด 
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามความต้องการ
ของ ผู้ใช้และเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องดําเนินการดังนี้ 

10.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไปร่วมกําหนด 
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ             
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชาเวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับ ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพ
ของสาขางาน ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนหน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบด้วย 

10.2 ร ่วมจัดทําแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนําไปใช้ในการฝึกอาชีพ
และดําเนินการวัดและประเมินผลเป็นรายวิชา 
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10.3 จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะงานของสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นๆไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
11. การเข้าเรียน 

ผู้เข้าเรียนต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าหรือระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด 
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
12. การประเมินผลการเรียน 

เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
13. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

13.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 

13.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00  
13.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
13.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด และ “ผ่าน”                   

ทุกภาคเรียน 
14. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติม ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาที่กําหนดให้เป็นวิชาบังคับได้ โดยสามารถ
พัฒนาเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
สมรรถนะ วิชาชีพเลือกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั ้งนี ้ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและ
สมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ใน
การแข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ 
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ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนของรายวิชาที่พัฒนาเพิ่มเติม ให้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
15. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 

15.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที ่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.3 การประกาศใช้หลักสูตร ให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
15.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการ

ได้โดยต้องรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
16. การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไว้ให้ชัดเจน 
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

16.1 หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ  
16.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน  
16.3 วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
16.4 ผู้สําเร็จการศึกษา 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการ

ประเมิน  และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ส่วนที่ 2 ด้านสาธารณะสุข 
1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ เริ่มต้นการล้างมือง่ายๆ ด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสอง

ข้างประกบกันและถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด 
2. ฝ่ามือถูหลังมือ ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้

สะอาด จากนั้นสลับข้าง วิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไป 
3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว พลิกมือกลับมาประกบกัน ก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วย

สบู่ให้สะอาดหมดจด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว กำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อ โดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้าง
ทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด 

5. ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม           
ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน 

6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว 
แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน 

7. ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้
จะช่วยให้ข้อมือสะอาด 
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ส่วนที่ 3 รูปแบบด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) 
 จำนวนนักเรียน นักศึกษา และพ้ืนที่ในสถานศึกษามีระยะห่าง 1 เมตร (Social Distancing) สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนในชั้นเรียน(On-Site)ปกติได ้1 ห้องเรียนต่อ นักเรียน นักศึกษา 20 คน 
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2.แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาดเรียน 
ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม (7 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563) สำรวจความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน  
        ระยะที ่  2 การทดลองจ ัดการเร ียนการสอนผ ่านแอพพล ิ เคช ัน ZOOM ,Google Classroom                 
(18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563)  
        ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) ได้วางแผนไว้สำหรับ               
2 สถานการณ์ นั ่นคือ สถานการณ์ที ่ 1 กรณีที ่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019                  
(Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM, Google Classroom และ
สถานการณ์ที่ 2 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) คลี่คลาย 
จะจัดการเรียนการสอนปกติในวิทยาลัย โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีแผน
เตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ   
3. วิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพ 
 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื ้องต้นช่วงสถาณการณ์ โรคโควิด -19 ใน
สถานศึกษาที่สำคัญได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ การซักประวัติ การสัมผัสในพื้นที่เสี่ยง             
การสังเกตอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยมีวิธีปฎิบัติที่สำคัญดังนี้ 

3.1.วิธีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือวัดไข้ 
 ตรวจวัดโดยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เป็นเครื่องมือที่พัฒนาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อใช้วัด
อุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วในการคัดกรอกผู้ป่วยในจำนวนมากซ่ึงหน้าจอแสดงผลออกมาเป็นตัวเลข บริเวณปราย
มีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ผิวหนังโดยเครื่องวัดได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณหน้าผาก 

3.1.1 ขั้นตอนการซักประวัติและสังเกตอาการเสี่ยง 
  3.1.2 จัดตั้งจุดคัดกรอกบริเวณเข้าออกของวิทยาลัยฯ 
  3.1.3 พิจารณากำหนดจุดคัดกรอกตามความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน นักศึกษาโดยยืด
หลัก SOCIAL DISTANCING  
  3.1.4 วัดอุณหภูมิตามคำแนะนำของเครื ่องวัดอุณหภูมิ พร้อมอ่านค่าผลที่ได้  อุณหภูมิ
มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียล ถือว่ามีไข้ 
  3.1.5 ตรวจสอบการสวมหน้ากากของบุคคลที่เข้ามาในสถานศึกษา 
  3.1.6 ล้างมือด้วยเจลหรือน้ำสบู่เพ่ือทำความสะอาดมือ 
  3.1.7 สอบถามและซักประวัติการสัมผัสในพื้นที่เสี่ยงและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการตรวจ
คัดกรอกสุขภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา 
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4. หลักการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 

1. คัดกรอง ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 
2. สวมหน้ากาก ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 
3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอลหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงรวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก 
4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
5. ทำความสะอาด เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่างๆ 

โดยเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ีและวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิก
เรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไป           
กำจัดทุกวัน 

6. ลดแออัด ละระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและหลัก
เสี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 

7. จัดทำโบวชัวเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี 
8. วิทยาลัยฯมีนโยบายแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เรียน คนละ 2 ชิ้น 
9. วิทยาลัยฯ มีนโยบายแจกหน้ากากอนามัยและ Face shield ให้แก่ครูและบุคลากร คนละ 2 ชิ้น 
10. ถังขยะทุกจุด มีถุงดำและมีฝาปิด  
11. โรงอาหาร มีการเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร 
12. ร้านค้าจัดจำหน่ายอาหาร มีแผงกั้นแบบใสระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
13. จุดล้างมือในวิทยาลัยฯ มี 2 จุด คือ บริเวณหน้าโรงอาหาร และบริเวณทางเข้าวิทยาลัย 
14. ห้องเรียนและห้องพักครู มีแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ 
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5. แนวทางการปฏิบัติของผู้บริหาร 

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
2. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบ   

ดวย ครู นักเรียน ผูปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุข ทองถิ่น ชุมชน และผูเกี่ยวของ พรอมบทบาทหนาที่อยาง
ชัดเจน 

3. ทบทวน ปรับปรุง ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 
4. สื่อสารประชาสัมพันธการปองกันโรคโควิด 19 เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการ

จัดการเรียนการสอนใหแกครู นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผานชองทางสื่อที่
เหมาะสมและติดตามขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

5. สื่อสารทำความเขาใจเพ่ือลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคม (Social stigma) 
6. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณทางเข าไปในสถานศึกษา (Point of entry) ใหแก

นักเรียน ครู บุคลากร และผูมาติดตอ และจัดใหมีพ้ืนที่แยก และอุปกรณปองกัน เชน หนากากผาหรือหนากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล อยางเพียงพอ รวมถึงเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง และ           
เจาหนาที่สาธารณสุข ในกรณีที่พบนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือสงสัย 

7. ควรพิจารณาการจัดใหนักเรียนสามารถเขาถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท 
อยางตอเนื่อง ตรวจสอบติดตาม กรณีนักเรียนขาดเรียน ลาปวย การปดสถานศึกษา การจัดใหมีการเรียน
ทางไกล สื่อออนไลน การติดตอทางโทรศัพท Social media โดยติดตามเปนรายวันหรือสัปดาห 

8. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูปกครองอยูในกลมุเสี่ยงหรือผูปวยยืนยันเขามาในสถานศึกษา 
ใหรีบแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการสอบสวนโรคและพิจารณาปดสถานศึกษา ตามแนวทาง 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

9. มีมาตรการใหนักเรียน นักศึกษา ในการพักรับประทานอาหารกลางวันและในการซื้ออาหาร 
10. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ

โรคโควิด 19 ในสถานศึกษาอยางเครงครัดและตอเนื่อง 
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6. แนวปฏิบัติสำหรับครู ผูดูแลนักเรียน 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรค พ้ืนที่เสี่ยง คำแนะนำการปองกันตนเอง 
และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของเชื้อโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ       
ไมไดกลิ่น ไมรูรส ใหหยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. สื่อสารความรูคำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธในการปองกันและลดความเสี่ยงจากการแพร
กระจายโรคโควิด 19 ใหแกนักเรียน เชน สอนวิธีการลางมือที่ถูกตอง การสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเวนระยะหางทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมกัน

จำนวนมากเพ่ือลดความแออัด 
4. ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณของใชรวมที่เปนจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใชงาน            
5. ควบคุมดูแลการจัดที่นั ่งในหองเรียน ระหวางโตะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเวนระยะหาง 

ระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับใหนักเรียน สวมหนา
กากผาหรือ หนากากอนามัยตลอดเวลา และลางมือบอย ๆ 

6. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัว หรืออยู ในกลุมเสี่ยงตอกา
รติดโรค โควิด 19 และรายงานตอผูบริหาร  

7. ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เขามาในสถานศึกษาในตอนเชา ใหกับนักเรียน ครู บุคลากร 
และ ผูมาติดตอ โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก พรอมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบ
ทางเดินหายใจ เชน ไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไมไดกลิ่น ไมรูรส โดยติดสัญลักษณ
สติ๊กเกอร หรือตราปม แสดงใหเห็นชัดเจนวา ผานการคัดกรองแลว  

- กรณีพบนักเรียนหรือผูมีอาการมีไข อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป             
รวมกับ อาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง จัดใหอยูในพ้ืนที่แยกสวน ใหรีบแจงผูปกครองมารับและ      
พาไปพบแพทย ใหหยุดพักที ่บานจนกวาจะหายเปนปกติ พรอมแจงเจาหนาที่สาธารณสุขเพื ่อประเมิน                
สถานการณและดำเนินการสอบสวนโรค และแจงผูบริหารเพื่อพิจารณาการปดสถานศึกษาตามแนวทาง             
ของกระทรวงสาธารณสุข  

- บันทึกผลการคัดกรองและสงตอประวัติการปวย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
- จัดอุปกรณการลางมือ พรอมใชงานอยางเพียงพอ เชน เจลแอลกอฮอลวางไวบริเวณทาง            

เขา สบูลางมือบริเวณอางลางมือ 
8. ครูสื่อสารความรูเกี่ยวกับความเครียด วาเปนปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นไดในภาวะวิกฤติที่มีการแพร

ระบาด ของโรคโควิด 19 และนำกระบวนการ การจัดการความเครียด การฝกสติใหกลมกลืนและเหมาะสมกับ 
นักเรียนแตละวัย รวมกับการฝกทักษะชีวิตที่เสริมสรางความเขมแข็งทางใจ (Resilience) ใหกับนักเรียน ไดแก 
ทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และความคิด เปนตน  
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9. ครูสังเกตอารมณความเครียดของตัวทานเอง เนื่องจากภาระหนาที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก 
และ กำกับใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดโรคโควิด 19 เปนบทบาทสำคัญ อาจจะสรางความเครียด 
วิตกกังวล ทั้งจากการเฝาระวังนักเรียน และการปองกันตัวทานเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมี
ความเครียด จากสาเหตุตาง ๆ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

9.1 ความสับสนมาตรการของสถานศึกษาท่ีไมกระจางชัดเจน แนะนำใหสอบทานกับผูบริหาร 
หรือเพ่ือน รวมงาน เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติที่ตรงกัน  

9.2 ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พูดคุยสื่อสารถึงความไมสบายใจ รองขอ
สิ่งจำเปน สำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอตอการปองกันการติดโรคโควิด 19 เชน สถานที่สื่อการสอน 
กระบวนการเรียนรู การสงงานหรือตรวจการบาน เปนตน หากทานเปนกลุมเสี่ยง มีโรคประจำตัว สามารถ             
เขาสูแนวทางดูแลบุคลากรของสถานศึกษา  

9.3 จัดใหมีการจัดการความเครียด การฝกสติ เปนกิจวัตรกอนเริ่มการเรียนการสอน เพ่ือลด
ความวิตกกังวล ตอสถานการณที่ตึงเครียดนี้  
7. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คําแนะนําการปอง
กันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรคโควิด 19 จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได  

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ ไมได
กลิ่นไมรูรส รีบแจงครูหรือผูปกครองใหพาไปพบแพทย กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 หรือ    
กลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในสถานศึกษา 
4. หมั่นลางมือบอย ๆ ดวยวิธีลางมือ 7 ขั้นตอน อยางนอย 20 วินาที กอนกินอาหาร หลังใชสวม หลีก

เลี่ยงใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน รวมถึงสรางสุขนิสัยที่ดี หลังเลนกับเพื่อน เมื่อกลับมาถึง 
บานตองรีบอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาใหมทันท ี

5. เวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในการทํากิจกรรมระหวางเรียน ชวงพัก             
และหลังเลิกเรียน เชน นั่งกินอาหาร เลนกับเพ่ือน เขาแถวตอควิ ระหวางเดินทางอยูบนรถ 

6. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ท่ีแออัดหรือแหลงชุมชนที่เสี่ยงตอการติดโรคโควิด 19 
7. กรณีนักเรียนดื่มน้ำบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะตนเอง และทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณ เฉพาะ           

ไมใหปะปนกับของคนอ่ืน 
8. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ดวยการกินอาหารปรุงสุก รอน สะอาด อาหารครบ 5 หมู และผัก                

ผลไม 5 สี เสริมสรางภูมิคุมกัน ควรเสริมอาหารเชาจากบาน หรือใหผูปกครองจัดเตรียมอาหารกลอง                
(Box set) กินที่โรงเรียนแทน รวมถึงออกกําลังกาย อยางนอย 60 นาที ทุกวัน และนอนหลับอยางเพียงพอ    
9 - 11 ชั่วโมงตอวัน 
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9. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหนาการเรียนอยางสม่ำเสมอ ปรึกษาครู 
เชน การเรียนการสอน สื่อออนไลน อานหนังสือ ทบทวนบทเรียน และทําแบบฝกหัดที่บาน 

10. หลีกเลี่ยงการลอเลียนความผิดปกติหรืออาการไมสบายของเพ่ือน เนื่องจากอาจจะกอใหเกิดความ
หวาดกลัวมากเกินไปตอการปวยหรือการติดโรคโควิด 19 และเกิดการแบงแยกกีดกันในหมูนักเรียน 
8. แนวปฏิบัติสำหรับผูปกครอง 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คําแนะนําการปอง
กันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรค จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของบุตรหลาน หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ   
ไมไดกลิ ่น ไมรู รส ใหรีบพาไปพบแพทย ควรแยกเด็กไมใหไปเลนกับคนอื ่น ใหพักผอนอยูที ่บานจน                         
กวาจะหายเปนปกติ กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง อยูในชวงกักตัวให
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด 

3. จัดหาสบูหรือเจลแอลกอฮอล และกํากับดูแลบุตรหลานใหลางมือบอย ๆ กอนกินอาหาร และ 
หลังใชสวมหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน และสรางสุขนิสัยที่ดี หลังเลนกับ
เพ่ือน และเม่ือกลับมาถึงบาน ควรอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนชุดเสื้อผาใหมทันที 

4. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงตอการติดโรคโควิด 19 สถานที่แออัดที่มีการรวมกัน
ของคน จํานวนมาก หากจําเปนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ลางมือบอย ๆ ดวยวิธีการ 7 ขั้นตอน 
 ดวยสบูและน้ำ นาน 20 วินาที (ใหนักเรียนรองเพลงแฮปป เบิรธเดย 2 ครั ้ง พรอมกับลางมือ) หรือ                          
ใชเจลแอลกอฮอล 

5. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม สงเสริมใหกินอาหารรอน สะอาด อาหารครบ 
5 หมู่ และผักผลไม 5 สี และควรจัดอาหารกลอง (Box set) ใหแกนักเรียนในชวงเชาแทนการซื้อจากโรงเรียน 
 (กรณีที่ไมไดกินอาหารเชาจากที่บาน) เพ่ือเสริมสรางภูมิคมุกัน ออกกําลังกาย อยางนอย 60 นาทีทุกวัน 
 และนอนหลับอยางเพียงพอ 9 - 11 ชั่วโมงตอวัน 

6. กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน ผูปกครองควรใหความรวมมือกับครูในการดูแล 
 จัดการเรียนการสอนแกนักเรียน เชน การสงการบาน การรวมทํากิจกรรม เปนตน 
9. แนวปฏิบัติสําหรับ ผูจําหนายอาหาร และผปูฏิบัติงานทําความสะอาด 

1. ติดตามขอมูลขาวสารสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เสี่ยง คําแนะนําการปอง
กันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายของโรค จากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได 

2. สังเกตอาการปวยของตนเอง หากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลําบาก เหนื่อยหอบ                 
ไมไดกลิ่น ไมรรูส ใหหยุดปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทยทันที กรณีมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคโควิด 19 หรือ 
 กลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยูในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุข อยางเครงครัด 

3. ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ กอน – หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจําหน ายอาหาร              
หลังสัมผัสสิ่งสกปรกเมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใชสวม ควรลางมือดวยสบูและน้ำหรือใชเจลแอลกอฮอล 
และหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน 
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4. ขณะปฏิบัติงานของผูสัมผัสอาหาร ตองสวมหมวกคลุมผม ผากันเปอน ถุงมือ สวมหนากากผา           
หรือหนากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยสวนบุคคลที่ถูกตอง 

5. ปกปดอาหาร ใสถุงมือและใชที่คีบหยิบจับอาหาร หามใชมือหยิบจับอาหารพรอมกินโดยตรง             
และจัดใหแยกกิน กรณีรานจําหนายอาหารสําเร็จรูปพรอมกิน ไมควรใชมือสัมผัสลงไปในถุงบรรจุอาหารกอน
ตักอาหาร 

6. จัดเตรียมเมนูอาหารใหครบ 5 หมู และผักผลไม 5 สี เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน ปรุงสุกใหม ให
นักเรียนกินภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกลาว ใหนําอาหารไปอุนจนรอนจัดหรือเดือด แลวนํา              
มาเสิรฟใหม กรณีท่ีไมสามารถจัดเหลื่อมเวลาสําหรับเด็กในมื้อกลางวัน ใหเตรียมอาหารกลอง (Box set) แทน 
และรับประทานที่โตะเรียน 

7. จัดเตรียมกระดาษสําหรับสั่งรายการอาหาร หรือชองทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อลดการพูดคุยและสัมผัส 
8. ผูปฏิบัติงานทําความสะอาด ผูปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ตองใสอุปกรณปองกันตนเอง เชน สวมหนา

กากผาหรือหนากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพ้ืนยางหุมแขง 
9. การเก็บขยะ ควรใชปากคีบดามยาวเก็บขยะใสถุงขยะ ปดปากถุงใหมิดชิด และนําไปรวบรวมไวที่

พักขยะ 
10. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ตองลางมือบอย ๆ และเมื่อกลับมาถึงบาน ควรรีบอาบน้ำ สระผม 

 เปลี่ยนเสื้อผาใหมทันที 
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมเม่ือมีการระบาด 
 1. สื่อสารกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 

2. ปดสถานศึกษา/ชั้นป/ชั้นเรียน เพ่ือทําความสะอาด เปนระยะเวลา 3 วัน  
3. สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข าสถานศึกษา โดยใช Handheld 

thermometer และดําเนินการ หากพบผูเขาเกณฑสอบสวน (PUI) ใหเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจหาเชื้อ  
4. ผูสัมผัสกลุม High risk ใหดําเนินการเก็บตัวอยาง NP swab สงตรวจเชื้อ  
5. ผู ส ัมผัสกลุ ม Low risk ไมตองเก็บต ัวอย าง แต ใหแยกตัวอยู ที ่บ าน และรายงานอาการ                  

(Self - report) ทุกวัน หากพบวา มีอาการเขาเกณฑ PUI ใหดําเนินการแบบผูปวย PUI  
6. เมื่อเปดเทอม ใหมีการคัดกรองไขทุกวัน หากพบมีอาการเขาไดกับ PUI ใหเก็บตัวอยาง และ 

พิจารณา ความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจวาจะใหผูปวยดูอาการที่บาน หรือตองแยกตัวในโรงพยาบาล  
7. ทีมสอบสวนโรคทําการติดตามผูสัมผัสทุกวัน จนครบกําหนด 

 
 
 

 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

นักเรียน นักศีกษา ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานศึกษา 

มีไข หรือวัดอุณหภูมิรางกาย >_37.5 
C หรือมีอาการทางเดินหายใจ หรือ             
เขาเกณฑตองสอบสวน (PUL) 

เก็บตัวอย่าง 

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 

• อยู่ห้องแยกของโรงพยาบาล 

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ 

•  อาการนอย อยูบาน  

• อาการมาก อยูหองแยกโรงพยาบาล 

ไมมีอาการไข หรืออาการทางเดินหายใจ 

ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง (High risk comtact) 

เก็บตัวอยาง 

• กักตัวอยูบาน (Home isolation) 

• ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 

ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low risk contact) 

• ใชชีวิตปกติ  

• ติดตามอาการใหครบ 14 วัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 คัดกรอง ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องได้รับ 
การคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 
ภาพที่ 3 จุดล้างมือบริเวณหน้าวิทยาลัยฯ 

 
ภาพที่ 4 จุดล้างมือบริเวณหน้าโรงอาหาร 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 จุดจำหน่ายอาหารมีแผงกั้นใส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 เว้นระยะห่างในการนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร 



 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 วิทยาลัยฯ มีการแจก Face shield ให้กับครู บุคลากร 
 



 

 
 

ภาพที่ 8 เคร่ืองปั้มแอลกอฮอล์อัตโนมัต ิ
 

 
 

ภาพที่ 9 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่หน้าบริเวณวิทยาลัยฯ 
 



 

 
 

ภาพที่ 10 ป้ายแนะนำวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 



 

 
 

 
 

ภาพที่ 11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVIC-19 ของกรมอนามัย 



 

 
 

ภาพที่ 12 คิวอาร์โค้ด ไทยชนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย เพื่อให้ ครู บุคลากร 
นักศึกษา และผู้ที่มาติดตอ่ได้ เข้าร่วมเช็คอิน เช็คเอาท์ 

 
 


