
 
 

ด้านที ่4 

ข้อมูลหลกัสูตร 

4.1 หลกัสูตรการเรียนการสอน 

วทิยาลยัอาชีวศึกษายโสธร ไดเ้ปิดสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 

2545 พ.ศ. 2556 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศกัราช 2546 พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

4.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 

1) ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเคร่ืองกล 
      - สาขางานยานยนต ์

สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

2) ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

สาขาวชิาพณิชยการ  
-สาขางานการบญัชี  
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกอบด้วย  
1) ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
      -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
     -สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

2) ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ  
สาขาวชิาการบญัชี  

- สาขางานการบญัชี  
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

-สาขางานการพฒันาเวบ็เพจ 

 



 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้นวชิาชีพท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อ
ผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือใหมี้สมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการ
ปฏิบติัจริงสามารถเลือกวธีิการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบ
โอน ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวทิยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ 
 3. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมใน
การพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 จุดหมายของหลกัสูตร 
 1. เพื่อใหมี้ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน า
ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ 
 2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
 3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหน่วยงาน
สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 
 4. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกนั การต่อตา้นความ
รุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ
สังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จกัใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามยัท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 
 6. เพื่อให้ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและ
โลกมีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 



 
 

 1. การเรียนการสอน 
  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนท่ี
ก าหนด และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได ้
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังาน
ในขอบเขตส าคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และ
ทกัษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้ค  าแนะน า แกปั้ญหาเฉพาะดา้นและรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีส่วน
ร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 
 2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
  การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจดัเวลาเรียนให้ด าเนินการ 
ดงัน้ี 
  2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวภิาค ภาค
เรียนละ๑๘ สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิต ตามท่ีก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนั อาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 
  2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการสอนไม่
นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 3. หน่วยกติ 
 ใหมี้จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑด์งัน้ี 
  3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 36 
ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 
ชัว่โมงเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  3.4 รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
  3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อย
กวา่  320  ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต 
  3.6 การท าโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 4. โครงสร้าง 
 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวชิา และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 



 
 

  4.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
   4.1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย 
   4.1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
   4.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
   4.1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
   4.1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
   4.1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  4.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
   4.2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
   4.2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
   4.2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
   4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
   4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
  4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
  4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต ของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยทุธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งก าหนดรหัสวิชา
จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 
 5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนักบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึก
ปฏิบติัเบ้ืองตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และ
บรรยากาศการท างานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนท าได ้คิดเป็น        ท  าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดี
ในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ในรูปของ
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวทิยาการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษา 



 
 

อาชีวศึกษาหรือสถาบนั ตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ สามารถน ารายวชิาใน 
หมวดวชิาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ 
รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพได ้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 
 5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 6. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
  เป็นรายวชิาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหวัขอ้
หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผล
และการจดัท ารายงาน   ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของโครงการนั้น ๆ โดย
การจดัท าโครงการดงักล่าว ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
 6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้รียนจดัท าโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพท่ี
สัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวชิา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจ านวน 
4 หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 216 ชัว่โมง ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชัว่โมงเรียน 
4 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียวหากจดัใหมี้โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 2 รายวชิา คือโครงการ 
1 และโครงการ 2 ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์  ท่ีเทียบเคียงกบั
เกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 
 6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 7. การศึกษาระบบทวภิาคี 
  เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้
การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนตามจุดหมาย
ของหลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกไปก าหนด
รายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใชฝึ้ก จดัท าแผนฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ีอาจน ารายวิชาชีพ
อ่ืนในหมวดวชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
 8. การเข้าเรียน 
  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
 



 
 

 9. การประเมินผลการเรียน 
  เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดั
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
 10. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
  10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมระเบียบ
วินัย การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใชก้ระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชน
และท้องถ่ิน รวมทั้ งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน ทั้งน้ีส าหรับ 
นกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 
  10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่
ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 11. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  11.1 ประเมินผา่นรายวชิาในหมวดวชิาทกัษะชีวติ หมวดวิชาทกัษะวชิาชีพ และหมวดวชิา
เลือกเสรีตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  11.2 ไดจ้  านวนหน่วยกิต สะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
  11.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
  11.4 เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 
 12. การพฒันารายวชิาในหลักสูตร 
  12.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิา
เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มวชิาของหมวดวชิาทกัษะชีวติ ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวชิาหรือลกัษณะบูรณาการใด 
ๆ ก็ได ้โดยผสมผสานเน้ือหาวชิาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวชิาภาษาไทย กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
วชิาวทิยาศาสตร์ กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มวชิาสังคมศึกษา กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของ 
กลุ่มวชิานั้นๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 
  12.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุง
รายละเอียดของรายวชิาในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ และหรือพฒันารายวชิาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะวชิาชีพ
เลือกได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงคส์าขาวชิาและมาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ  สาขาวิชา ตลอดจนความ
ตอ้งการของสถานประกอบการหรือสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 



 
 

  12.3 หมวดวชิาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิ่มเติม
ไดต้ามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
ทั้งน้ี การก าหนดรหสัวชิา จ  านวนหน่วยกิต และจ านวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 13. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัติหลกัสูตร 
  13.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวฒิุ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ให้เป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
  13.2 การอนุมติัหลกัสูตร ให้เป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  13.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  13.4 การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ
ด าเนินการได ้โดยตอ้งรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 14. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
  ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 
ประเด็น คือ 
  14.1 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
  14.2 การบริหารหลกัสูตร 
  14.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
  14.4 ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
 ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัใหมี้ 
การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปีและทาง   ฝ่ายวดั

และประเมินผลของวทิยาลยัอาชีวศึกษายโสธรมีหนา้ท่ีติดตามแกไ้ขผลการเรียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นผูส้ าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร ปวช. 3 ปี, ปวส. 2 ปี นกัศึกษาท่ีมีและประเมินผลการเรียนอ่อนจะ

ไดรั้บการเอาใจใส่กวา่นกัศึกษาโดยทัว่ไป ฝ่ายวดัและประเมินผลจะติดต่อกบัผูป้กครองนกัศึกษาท่ีมีจุดอ่อน

ในเร่ืองการเรียน เพื่อจะไดร่้วมมือกนัแกไ้ขปัญหานกัศึกษากลุ่มน้ีใหส้ามารถส าเร็จการศึกษาได ้ฝ่ายวดัและ

ประเมินผลใคร่ขอความร่วมมือในการติดต่อกบัผูป้กครอง 

 


