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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จ
การศึกษา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้ดังนี้   

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  พ.ศ.  ๒๕๕๑”  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
๔. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ใช้อักษรย่อ  ปวช. 
๕. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ

ครอบคลุมอย่างน้อย  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ  มีความรู้  ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนินงาน  มีทักษะ 
การปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบทต่าง  ๆ  ที่ สัมพันธ์ กัน  ซ่ึง ส่วนใหญ่เป็นงานประจํา   
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่  สามารถให้คําแนะนํา  แก้ปัญหาเฉพาะด้าน 
และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม  รวมทั้งมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน   

๖. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ปรัชญาการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ   
ในการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือ  มีสมรรถนะที่สามารถ
ปฏิบัติงานอาชีพได้จริง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  
สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  และพัฒนาตนเอง 
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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๗. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา  ๓  ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียน  
ให้ใช้ระบบทวิภาค  โดยกําหนดให้  ๑  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๘  สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลา 
และจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ   

การจัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  รวมทั้งการเทียบเคียง
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

๘. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
 ๘.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  

๓๖  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  

๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หนว่ยกิต 
 ๘.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  

เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๖ การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
๙. จํานวนหน่วยกิต  มีจํานวนหน่วยกิตรวมระหว่าง  ๑๐๐ - ๑๒๐  หน่วยกิต 

๑๐. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๑๐.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 

การปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  แสวงหาและ
พัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ 
มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  สามารถทําได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 
ของหมวดวิชาทักษะชีวิต   

 ๑๐.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  ดําเนินการ  ตรวจสอบ  แก้ปัญหา  บูรณาการความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน  รวมไม่น้อยกว่า  ๖๙  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  ๕  กลุ่ม  ดังนี้ 

  ๑๐.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
  ๑๐.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  ๑๐.๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ๑๐.๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  ๑๐.๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
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  ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
และกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  ๓๕  หน่วยกิต  นอกจากนี้  กําหนดให้มี
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  จํานวน  ๔  หน่วยกิต  และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  จํานวน   
๔  หนว่ยกิต 

 ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ  หรือการศึกษา
ต่อรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐  หน่วยกิต 

 ๑๐.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะ
วิชาชีพผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ชั่วโมงทุกภาคเรียน  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรนี้ไม่นับหน่วยกิต   

 การยกเว้นการเรียนรายวชิาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี  
สามารถทําได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน  หรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต 
ตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด   

๑๑. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิตและพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๑.๒ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

ประมาณ  ๒๐  ต่อ  ๘๐  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
 ๑๑.๓ สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 ๑๑.๔ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบทวิภาคี  

โดยกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและระดับคุณวุฒิ
ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   

 ๑๑.๕ สถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ  สามารถจัดได้
ใน  ๒  ลักษณะ  ได้แก่  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และการศึกษาระบบทวิภาคี  โดยจะต้องร่วมกัน
กําหนดรายวิชา  การจัดทําแผนการฝึกอาชีพ  การวัดผลและการประเมินผล 

 ๑๑.๖ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เรียนนําสู่การปฏิบัติในอาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๑๑.๗ สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 ๑๑.๘ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



  หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

๑๒. คุณสมบัติผู้เรียน  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่า 
๑๓. คุณสมบัติผู้สอน  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน   
๑๔. การวัดผลและประเมินผลการเรียน  และการสําเร็จการศึกษา 
 ๑๔.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ๑๔.๒ การสําเร็จการศึกษา  ต้องได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง 

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน  และผ่าน 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน
อย่างน้อยประกอบด้วย  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๕.๑ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ๑๕.๒ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๕.๓ ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๑๕.๔ ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน   
๑๖. การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  หลักสูตร  และการอนุมัติ   
 ๑๖.๑ การปรับปรุง  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๖.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  สถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑๖.๓ การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑๖.๔ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๖.๕ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา

สามารถดําเนินการได้  โดยต้องรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาทราบ 
๑๗. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้

มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี 
๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือ  

จากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


