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หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 15 กาหนดให้จัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถนาผลการเรียนที่สะสมไว้มาเทียบโอนในระหว่าง
รูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย จากการฝึกอาชีพ ประสบการณ์ชีวิต หรือจาก
ประสบการณ์ทางานประกอบกับปัจจุบันโลกไร้พรมแดนเป็นยุ คข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี สภาพ
ของสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส
แสวงหาความรู้ได้หลากหลายวิธีจากสื่อ อุปกรณ์และแหล่งความรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้จึงเกิดได้ทุก
สถานการณ์แ ละทุ ก เวลา ซึ่ง สิ่ง ที่ไ ด้รั บจากการเรี ย นรู้ นอกชั้ นเรีย นดัง กล่ าวไม่เ ป็น มาตรฐาน
เดียวกัน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจะช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถ
พัฒนาสมรรถนะของตนจนได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่ มีมาตรฐานแต่ละสาขาวิชาและสาขางานอย่างชั ดเจน ในระยะเวลาที่น้อยกว่า
นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว
การเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ เป็ น การยอมรั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สามารถนาความรู้และประสบการณ์
มาขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
ที่เข้าเรียน และนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทั้งใน
และนอกสถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ มากมาย (แสดงในตาราง 1 และ 2)
ตาราง 1 จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่จัดใน
สถานศึกษา มากที่สุด 5 อันดับแรก ของประเทศไทย
สถานศึกษา
วก.นครนายก
วก.โพธิ์ทอง
วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
วท.ธัญบุรี
วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก
ที่มา: เริงจิตร์ มีลาภสม (2554: 6)

บุคลากร
62 คน
27 คน
98 คน
64 คน
58 คน

สาขา
46
30
14
12
11

จานวนนักศึกษา
6,216 คน
3,564 คน
2,256 คน
839 คน
762 คน

ตาราง 2 จานวนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่จัดใน
และ/หรือ นอกสถานศึกษา มากที่สุด 5 อันดับแรก ของประเทศไทย
สถานศึกษา
วท.น้าพอง
วก.บางปะกง
วช.ฉะเชิงเทรา
วก.องครักษ์
วก.พุทธมณฑล
ที่มา: เริงจิตร์ มีลาภสม (2554: 7)

บุคลากร
221 คน
78 คน
34 คน
28 คน
34 คน

ศูนย์
31
6
4
13
4

สาขา
24
8
15
8
12

จานวนนักศึกษา
3,992 คน
3,646 คน
2,658 คน
2,496 คน
2,107 คน
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อย่างไรก็ตามการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เมื่อนามาใช้กับสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาของเอกชน ซึ่งสังกัดกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีข้อกาหนด
สาคัญเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา
คือ การเขียนโครงการเพื่อขออนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดกาหนดประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่ต้องจัดทา ทั้ง
หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน หลักสูตรที่ต้องการขอเปิดเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ การดาเนินงานและข้อนตอนการเทียบโอนประสบการณ์ของโรงเรียนการ
วิ เ คราะห์ ส มรรถนะรายวิ ช าและค าอธิ บ ายรายวิ ช า การสร้ า งเครื่ อ งมื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ฯลฯ นอกจากนี้ การดาเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ยังต้องอาศัยปัจจัย
ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งมีข้อจากัดอื่น
ๆ ทาให้การดาเนินงานของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของเอกชนเพื่อการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ยังขาดความชัดเจนในการดาเนินงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ภาคเหนือ เพื่ อให้ท ราบถึ ง แนวทางในการจั ดการศึ ก ษาและเป็น ทางเลือ กส าหรั บผู้ ที่ส นใจใน
การศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและการเทียบโอน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
4. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้
5. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและการเทียบโอน
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเทียบโอนการศึกษา
ปรากฏดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 4, 5, 19)
มาตรา ๑๐ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๖ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องคานึงถึง
(๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ
เทียบประสบการณ์การทางานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๑๑ นอกจากอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึก ษามีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๔) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของสถานประกอบการที่ จ ะเข้ า ร่ ว มจั ด การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์
ทางานในสถานประกอบการ เพื่อขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
มาตรา ๕๐ สถาบันต้องจัดระบบการจัดการให้เอื้ออานวยแก่ผู้มีประสบการณ์ ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียน
หรื อ ประสบการณ์ ด้ า นวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ได้ ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) มีรายละเอียด
ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554: 1-5)
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หลักการ
1. เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพื่ อ พั ฒ นา
กาลังคนระดับฝีมื อให้มีความชานาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลัก สูตรที่ เปิ ดโอกาสให้เลือกเรีย นได้อย่ างกว้างขวาง เพื่ อเน้นความชานาญ
เฉพาะด้า นด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถเลื อ กวิธี ก ารเรี ย นตามศั ก ยภาพและโอกาสของผู้ เ รี ย น
ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได้
3. เป็ น หลั ก สู ต รที่ ส นั บ สนุ น การประสานความร่ ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั น
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น
จุดหมาย
1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นาไป
ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รัก
หน่วยงานสามารถทางานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี
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5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ
6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลกปัจจุบัน มีความรักชาติ สานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดารงรักษาไว้
ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่
กาหนดและนาผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง โดยสามารถนารายวิชาไปจัดฝึกใน
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
2. เวลาเรียน
2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20
สัปดาห์โดยมีเวลาเรียนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอนภาคเรียน
ฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาเปิดทาการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ
5 วัน คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
3. หน่วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือ
เกณฑ์ดังนี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง มี
ค่า 1 หน่วยกิต
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3.2 รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้บูรณาการการเรียนการสอน
กาหนด 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 40 - 60 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาที่นาไปฝึกงานในสถานประกอบการ กาหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.4 การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.5 การทาโครงการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4. โครงสร้าง
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.
2546) แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสามัญ แบ่งเป็น
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานสัมพันธ์กับวิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ แบ่งเป็น
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เป็นกลุ่มวิชาชีพสัมพันธ์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นในประเภท
วิชานั้น ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้านในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝึกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตของแต่ล ะหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามกาหนดไว้ใน
โครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา ส่วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถ
จัดตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้ สถานศึกษาต้อง
กาหนดรหัสวิชา จานวนคาบเรียนและจานวนหน่วยกิตตามระเบียบที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
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5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทาโครงการในภาคเรียนที่ 6 ไม่น้อยกว่า 160
ชั่วโมง กาหนดให้มีค่า 4 หน่วยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชา
อื่น ๆ
6. ฝึกงาน
6.1 ให้สถานศึกษานารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ อย่าง
น้อย 1 ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชา
อื่น
7. การเข้าเรียน
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
8. การประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย
ของตนเองและส่งเสริมการทางาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาประโยชน์ต่อชุมชน ทะนุบารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการ
ทางาน
10. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
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10.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
10.4 เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินทุกภาคเรียน
11. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
11.1 ให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้มีอานาจในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก
ประเภทวิชาสาขาวิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
11.2 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีอานาจเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาต่าง ๆ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยต้องรายงานให้ต้นสังกัดทราบ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 มีรายละเอียดสาคัญดังนี้
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554: 1-6)
หลักการ
1. เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาแรงงานระดั บ ผู้ ช านาญการเฉพาะสาขาอาชี พ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ
เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ
ปฏิบัติได้จริงและ เข้าใจชีวิต
3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
วิชาชีพสามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการ
เรียนรู้และประสบการณ์ได้
จุดหมาย
1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่ อให้มี เจตคติที่ ดีต่อ อาชีพ มีความมั่น ใจและภาคภูมิใ จในงานอาชีพ รัก งาน รั ก
องค์กร สามารถงานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเป็นกาลังสาคัญในด้านการผลิตและให้บริการ
9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน
ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่
กาหนด และนาผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถโอนผลการเรียน และขอ
เทียบความรู้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง โดยสามารถนารายวิชาไปจัดฝึกใน
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
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2. เวลาเรียน
2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20
สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาจเปิดสอนภาคเรียน
ฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาเปิดทาการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ
5 วัน คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)
2.3 เวลาเรียนตามปกติ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด 2 ปี สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภท
วิชา/สาขาวิชาที่กาหนด ประมาณ 3 ปี
3. หน่วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต และไม่เกิน 100 หน่วย
กิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง มี
ค่า 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้บูรณาการการเรียนการสอน
กาหนด 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 40 - 60 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาที่นาไปฝึกงานในสถานประกอบการ กาหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.4 การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.5 การทาโครงการให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4. โครงสร้าง
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แบ่งเป็น 3
หมวดวิชาฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสามัญ
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
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4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานสัมพันธ์กับวิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ แบ่งเป็น
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เป็นกลุ่มวิชาชีพสัมพันธ์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นในประเภท
วิชานั้น ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เป็นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้านในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝึกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จานวนหน่วยกิ ตและรายวิชาของแต่ ล ะหมวดวิชาตลอดหลัก สู ตร ให้เป็น ไปตาม
ก าหนดไว้ ใ นโครงสร้ า งของแต่ ล ะประเภทวิ ช าและสาขาวิ ช า ส่ ว นรายวิ ช าแต่ ล ะหมวดวิ ช า
สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร หรือ จัดตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น
ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องกาหนดรหัสวิชา จานวนคาบเรียนและจานวนหน่วยกิต ตามระเบียบที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร
5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรีย นจัดทาโครงการในภาคเรียนที่ 4 ไม่น้อยกว่า 160
ชั่วโมง กาหนดให้มีค่า 4 หน่วยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชา
อื่น
6. ฝึกงาน
6.1 ให้สถานศึกษานารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึกในสถานประกอบการ อย่าง
น้อย 1 ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชา
อื่น
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7. การเข้าเรียน
ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 พื้นความรู้
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ผู้ เ ข้ า เรี ย นที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่ า และผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ ต่ า ง
ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
7.2 คุณสมบัติ
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
8. การประเมินผลการเรียน
ให้เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่าด้วยการประเมิ นผลการเรีย นตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย
ของตนเอง การสั น ทนาการ และการส่ ง เสริ ม การท างานโดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ในการท า
ประโยชน์ต่อชุมชน ทานุบารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน ลง
มือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทางาน ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
10. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิ ชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
10.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
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10.4 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผ่านการประเมินตามที่กาหนด
11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
11.1 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอานาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
และยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.2 ให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้มีอานาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขา
งานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
11.3 ให้ส ถานศึ ก ษาเป็น ผู้มีอานาจพั ฒนา เพิ่ มเติ มรายวิช า ให้เหมาะสมกั บ สภาพ
ท้องถิ่น โดยต้องรายงานให้ต้นสังกัดทราบ
4. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้
สานัก มาตรฐานการอาชีวศึก ษาและวิชาชีพ ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา
(2548 : 110-119) ได้จัดทาเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยกาหนดแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ ดังนี้
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 15 กาหนดให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถนาผลการเรียนที่สะสมไว้มาเทียบโอน
ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย จากการฝึกอาชีพ ประสบการณ์ชีวิต
หรือจากประสบการณ์ก ารท างาน ประกอบกั บปัจจุบันโลกไร้ พ รมแดน เป็นยุ คข้อมูล ข่าวสาร
เทคโนโลยี สภาพของสัง คมและเศรษฐกิ จ ที่ พั ฒนาไปอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ประชาชน นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีโอกาสหาความรู้ได้หลากหลายวิธี มีแหล่งให้ศึกษาหาความรู้ มีอุปกรณ์ช่วยในการศึกษา
หลากหลาย การเรีย นรู้เกิ ดได้ทุ ก สถานการณ์ เช่น การทางาน การพบปะสังสรรค์ การเข้าร่วม
กิจกรรม ชมรม กีฬา อาสาสมัคร กิจกรรมทางศาสนาและสังคม ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดนอกชั้นเรียน
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ดังกล่าวไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจะช่วยให้ผู้
ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะตนจนได้วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ที่มีมาตรฐานแต่ละสาขาวิชา
อย่างชัดเจนในระยะเวลาที่น้อยกว่านักเรียนนักศึกษาปกติที่ศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว
การเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ เป็ น การยอมรั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาประชาชน สามารถนาความรู้และประสบการณ์
มาขอรับการประเมินเทียบโอน เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่เข้าเรียน และนั บเป็น
ส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว
สาหรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุ่มวิชาในหลักสูตรเดียวกันหรือต่างหลักสูตร
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ตามปกติ
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นาความรู้และประสบการณ์มาทาการประเมินเทียบ
โอนเข้าสู่หน่วยกิต เป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ขอบข่าย
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ สามารถดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/
กลุ่มวิชาจากการศึกษาในระบบและนอกระบบ
การเที ยบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิ ต ตามหลัก สูตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถดาเนินการได้ทุกหมวด
วิชา โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร สาหรับรายวิชาที่
เรียนจากหลักสูตรอื่นของกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า และยังไม่จบ
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หลักสูตรสามารถนาผลการเรียนมาเทียบโอนได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กาหนดไว้
ประโยชน์
ประโยชน์ของการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต มีประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านผู้เรียน
1.1 ลดการเรียนซ้าในรายวิชา/กลุ่มวิชาที่มีประสบการณ์มาแล้ว
1.2 การเรียนในชั้นเรียนน้อยลง ลดเวลาการเดินทาง
1.3 ประหยัดค่าใช้จ่าย
1.4 ผู้เรียนสนใจเรียนหรือฝึกอบรมในระบบมากขึ้น
1.5 ผู้ที่เรียนไม่จบการศึกษาในระบบมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความต้องการ
1.6 เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ สามารถนาไปใช้ในการเข้าทางาน
หรือเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
2. ด้านหลักสูตร
2.1 การบริหารงานหลักสูตร ระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งาน
อาชีพเข้าสู่หน่วยกิต ช่วยให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายต่อหัว เช่น ค่าวัดผลประเมินผล ค่าวัสดุฝึก เป็นต้น
2.2 หลักสูตรต้องกาหนดสมรรถนะ (Competency based curriculum) ทาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติงาน ได้ต รงตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรือนายจ้าง
3. ด้านธุรกิจ
3.1 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพช่วยให้นายจ้าง/ลูกจ้าง มีการ
ตกลงกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวิธีประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 สถานประกอบการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพของ
ลูกจ้าง/พนักงาน ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาในระบบ
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3.3 สถานประกอบการหรือหน่วยงานของทางราชการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ไม่ต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรใหม่
4. ด้านอื่น ๆ
4.1 บุคลากรของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของทางราชการหรือผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ตระหนักในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะตนตลอดเวลา
4.2 การเรียนรู้ การฝึกเฉพาะด้านที่จาเป็นต่องานในหน้าที่ ช่วยประหยัดเวลาได้มาก
4.3 บุคลากรมีความกระตือรือร้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชี พ และพัฒนาทักษะที่
ขาดแคลนส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยส่วนรวม
4.4 สถานประกอบการสามารถสร้างงาน ผลิตงานได้ตามความต้องการของลูกค้า
ในกรณีที่ต้องการสาเร็จการศึกษา หรือฝึกอบรมให้เร็วขึ้น หรือไม่ต้องการเรียนใน
ชั้นเรียนสามารถขอประเมิ นความรู้ตามรายวิ ชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรได้ ถ้าผู้ขอเทีย บโอน
ความรู้และประสบการณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้ สามารถเทียบเป็น
หน่วยกิตได้โดย ไม่ต้องเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
หลักเกณฑ์การขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน
1.1 เป็ นนัก เรียน นัก ศึก ษา ในสถานศึก ษาที่เปิดสอนหลัก สูตรประกาศนีย บัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 มีพื้นความรู้และประสบการณ์ใ นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ขอประเมิน โดยมี
หลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์
2. เงื่ อ นไขการขอรั บ การประเมิ น เที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ เ ข้ า สู่
หน่ ว ยกิ ต ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้
2.1 นักเรียน/นักศึกษา ลงทะเบียนเพื่อประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของหลักสูตร
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2.2 นักเรียน/นักศึกษา ที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานฝึกอาชีพ
หรือทางานในงานอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าวก่อนเข้าเรียน
หนังสือ เข้ าเรียนแล้วแต่ข อไปเรีย น หรือฝึก ปฏิบัติใ นสถานฝึก อาชีพ จะขอประเมินเทีย บโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกเว้น การเรียนรายวิชานั้นได้ นักเรียน นักศึกษาที่ประเมินแล้วไม่
ผ่านเกณฑ์ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนนั้นอีกไม่ได้ แต่สามารถ
ลงทะเบียนเรีย นในภาคเรียนนั้นได้ หรือสามารถขอรับคาแนะนาจากคณะกรรมการเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับการประเมินในภาคเรียนต่อไป
3. วิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดาเนินการดังนี้
3.1 การประเมินเบื้องต้น
3.1.1 พิจารณาหลักฐานที่ทางราชการและ/หรือสถานประกอบการออกให้ เช่น
ใบสาคัญ วุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือรับรองของสถานประกอบการ รางวัล ฯลฯ
หลักฐานที่นามาแสดง พิจารณาเงื่อนไข ดังนี้
- หลักฐานต้องมีอายุ ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันขอประเมิน หรือให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา ถ้าเป็นหลักฐานที่ภาคเอกชนออกให้ต้องเป็นภาคเอกชนที่ประกอบการ
ถูกต้องตามกฎหมาย
- รายวิ ช า/กลุ่ ม วิ ช าที่ เ สนอขอให้ ป ระเมิ น จะต้ อ งมี จ านวนชั่ ว โมง
ปฏิบัติงานและ/หรือฝึกอบรมไม่น้อยกว่าจานวนชั่วโมงของรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และมี
สมรรถนะ หรือเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับรายวิชา/กลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.1.2 พิจารณาข้อมูลการสัมภาษณ์เบื้องต้น
3.2 การประเมิ น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ที่
หลากหลายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ขอ
ประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินเป็นผู้ดาเนินการ
3.3 การตัดสินผลการประเมินและการให้ค่าระดับผลการประเมิน
3.3.1 ให้ตัดสินผลการประเมินเป็นรายวิชาตามรายวิชาในหลักสูตร
3.3.2 ต้องได้คะแนนจากการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หน่วยกิต ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 แต่ละรายวิชาที่ขอประเมิน ถ้ามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้
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ทาการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บางส่วนอาจประเมินเช่นเดียวกับการประเมินผลการ
เรีย นในสถานศึ ก ษาปกติ และเวลาที่ใ ช้ใ นการประเมินต้องไม่น้อยกว่าเวลาเรีย นต่อ สัปดาห์ ที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร หรืออยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
3.3.3 ให้ใช้ค่าตัวเลขแสดงค่าระดับผลการประเมินตามค่าระดับผลการเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ขอประเมินเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์
3.4 วิธีการประเมินตามข้อ 3.1 และ 3.2 สถานศึกษาอาจจัดให้มีการประเมินเป็น
กลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจและความพร้อมของสถานศึกษา
4. ผู้ประเมิน
ให้สถานศึ กษาที่ทาหน้าที่ประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการประเมิน
ดังนี้
4.1 คณะกรรมการประเมินเบื้องต้น ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีรองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินจากหลักฐานข้อมูลที่ผู้ขอรับการ
ประเมินนามาแสดงไว้และสัมภาษณ์
4.2 คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย ผู้รับผิ ดชอบไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา ผู้สอนหรือครูฝึกในรายวิชานั้น และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพร่วมเป็นคณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินว่าผู้ขอรับการประเมินมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ความชานาญ เจตคติ รวมทั้งกิจนิสัยตามสมรรถนะ (Competencies) ในรายวิชา ที่
ขอประเมิน ผ่านเกณฑ์ หรือไม่ การประเมินต้องดาเนินการให้มีมาตรฐานชัดเจน สมเหตุสมผล
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน (รายวิชา/กลุ่มวิชา)
เพื่ อให้ส ถานศึ ก ษาสามารถด าเนินการเที ย บโอนผลการเรีย นได้อย่ างมีหลัก เกณฑ์ มี
มาตรฐานด้านวิชาการ มีความยุติธรรมและโปร่งใส สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
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กาหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน
เป็ นนัก เรีย น/นัก ศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาที่เปิ ดสอนตามหลัก สูต รประกาศนีย บัต ร
(ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
2.1 ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้นักเรียน/นักศึกษายื่น
คาร้องพร้อมหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียน ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนตามระยะเวลา
ที่สถานศึกษากาหนด สาหรับในภาคเรียนอื่นสถานศึกษาสามารถอนุญาตให้นักเรียน/นักศึกษา ไป
เรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่นและรับโอนผลการเรียนได้ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถ
เปิดสอนรายวิชาใดได้
2.2 ให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
งานหลักสูตรและการสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.3 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องลงทะเบียนเรียนและมีเวลา
เรียนในสถานศึกษาแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน
2.4 อายุของผลการเรียน ที่จะนามาขอเทียบโอนผลการเรียนนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้ให้พิจารณาจากพื้นฐานธรรมชาติวิชา ความทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
2.5 การเทียบโอนผลการเรียน ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการ
พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาที่นามาแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน
2.6 ผลการเรียนที่ได้รับการเทียบโอนให้คงผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏ
หรือให้ผลการเรียนใหม่ที่ได้จากการประเมิน แต่ต้องไม่สูงกว่าผลการเรียนเดิม
2.7 ให้สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอน
3. วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
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3.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเดียวกัน
3.1.1 ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา
3.1.2 รายวิ ช าที่ ไ ด้ ระดั บผลการเรีย น 1 สถานศึก ษาจะรั บ โอนหรื อท าการ
ประเมินใหม่ก่อนรับโอนก็ได้
3.1.3 ในกรณีย้ายสถานศึกษา หากมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า (ไม่ผ่าน)
ในรายวิชาใดและมีสิทธิได้รับการประเมินใหม่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนให้สถานศึกษาเดิมดาเนินการประเมินใหม่ก่อน หากมีเหตุสุดวิสัยให้
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียน ดาเนินการประเมินใหม่ได้ โดยสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจเป็นราย ๆ ไป
3.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรอื่นที่มีลักษณะเดียวกันของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ
3.2.1 เป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุในหลักสูตร
3.2.2 รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะทาการประเมินใหม่ แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
3.3 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. ของสถาบันการศึกษา
หรื อ หลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายอื่ น ในระดั บ เดี ย วกั น สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สถาบันการศึกษาเอกชนหรือหน่วยงานราชการ
3.3.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่า
กว่า ร้อยละ 60 และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
3.3.2 รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า 2 ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการ
เรียนทาการประเมินใหม่ ถ้าเห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น
3.3.3 รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะทาการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
รายวิชาที่มีการประเมินใหม่ตาม 3.1 และ 3.2 และ 3.3 ระดับผลการเรียน ให้
เป็นไปตามผลการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงกว่าเดิม
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3.4 การเที ย บโอนผลการเรี ย นของผู้ ที่ ส ถานศึ ก ษาให้ พ้ น สภาพ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3.4.1 ให้รับโอนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏในหลักสูตร หรือรายวิชา/กลุ่มวิชา
ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชา
ในหลักสูตร
3.4.2 ให้รับโอนเฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
แนวทางการจัดการประเมินโอนผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
1. ขั้นตอนปฏิบัติการประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา
1.1 จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน/นักศึกษาทราบ
1.2 จัดเตรียมแบบคาร้องขอประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 รับแบบคาร้องของผู้ขอรับการประเมิ นเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
หรือเทียบโอนผลการเรียน
1.4 ดาเนินการประเมินเบื้องต้นและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
และคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
1.6 ประชุมวางแผนการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และเทียบ
โอนผลการเรียน
1.7 จัดดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอ
เทียบโอน ผลการเรียน เฉพาะผู้ขอรับการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ดาเนินการต่อใน
ข้อ 1.8 – 1.11
1.8 ประกาศหรือแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จัดให้มีก ารประเมิน เพื่ อเทีย บโอน
ความรู้และประสบการณ์
1.9 รับลงทะเบียนการขอประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
1.10 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประเมินรายวิชา/กลุ่มวิชา
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1.11 ดาเนินการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้
1.12 จัดทาเอกสารผลการประเมินเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ
1.13 ประกาศผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และเทียบโอนผล
การเรียนเพื่อนาผลการประเมินไปเทียบโอน ยกเว้นการเรียนรายวิชา
2. ขั้นตอนการขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน/นักศึกษา
2.1 ศึ ก ษาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การประเมิ น เที ย บโอนความรู้ และประสบการณ์ เ ข้ า สู่
หน่วยกิตจากสถานศึกษา
2.2 ยื่นคาร้องขอประเมินความรู้และประสบการณ์ พร้อมหลักฐาน ได้แก
2.2.1 บัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา
2.2.2 หลักฐานที่แสดงความรู้และประสบการณ์ เช่น
- บั น ทึ ก ประจ าวั น ที่ แ สดงถึ ง สิ่ ง ที่ ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ท าเป็ น
ประจาวันทั้งที่บ้าน สถานประกอบการ ฯลฯ
- แฟ้ ม สะสมงาน ( Portfolio) โดยรวบรวมเอกสาร ภาพถ่ า ย ส าเนา
เกียรติบัตร วุฒิบัตร จากการศึกษาทั้งในหรือนอกประเทศ การอบรมระยะสั้น รางวัลต่าง ๆ ที่เคย
ได้รับตลอดจนการปฏิบัติงานอาชีพที่ชัดเจน
- หนังสือรับรองจากนายจ้าง/ผู้ร่วมงาน/ผู้นาชุมชน ซึ่งแสดงถึงการมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านอาชีพ
- บุคคลที่ผู้ขอรับการประเมินสามารถอ้างอิงได้
- ชิ้นงานหรือผลงานดีเด่นด้านวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ
- หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงผลตอบแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี)
2.3 เข้ารับการประเมินเบื้องต้น
2.4 รับทราบผลการประเมินเบื้องต้น และเตรีย มความพร้อมเข้ารับการประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
2.5 ลงทะเบียนขอประเมินตามระยะเวลาที่สถานศึกษากาหนด
2.6 เข้ารับการประเมินตามระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนด
2.7 รับทราบผลการประเมิน
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2.8 นาผลการประเมิน ไปเที ย บโอนเพื่ อ ยกเว้ นการเรี ย น หรื อลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชา
5. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ
ส านั ก มาตรฐานการอาชี ว ศึก ษาและวิ ช าชี พ

(2547 : 22-30) กล่ าวถึ งการเที ย บ

ประสบการณ์ในต่างประเทศไว้ว่า การเทียบความรู้และประสบการณ์อาชีพ เป็นการยกระดับคุณค่า
ของบุคคลที่เรียนรู้จากการทางานจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทาง
การศึ กษา หรือการรับ รองคุ ณภาพฝีมือแรงงาน การศึก ษาวิเคราะห์ การประเมินเพื่ อเทีย บโอน
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ มี ม าก่ อ นของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา นิ ว ซี แ ลนด์
สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย จะใช้คาเรียกที่แตกต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน ดังนี้
1. การเทียบประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
การเทียบประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้คาว่า Prior Learning Assessment
หรือ PLA และมีหน่วยงานกลางที่เรียกว่า ACE (American Council on Education) เป็นผู้ดาเนินการ
กาหนดมาตรฐานการเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะนามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้
2. การเทียบประสบการณ์ในประเทศแคนาดา
การเทียบประสบการณ์ในประเทศแคนาดาใช้คาว่า Prior Learning Assessment and
Recognition หรือ PLAR แต่ละมลรัฐจะมีสภาการเทียบโอนผลการเรียนรู้ (Council on Admission
and Transfer) เป็นผู้กาหนดนโยบาย มาตรฐานและแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน
ให้ เ ป็ น กรอบแนวทางส าหรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ในมลรั ฐ เพื่ อ ก าหนดเป็ น ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่อไป
3. การเทียบประสบการณ์ในประเทศนิวซีแลนด์
การเทียบประสบการณ์ในประเทศนิวซีแลนด์ใช้คาว่า Assessment of Prior Learning
หรือ APL และมีหน่วยงาน New Zealand Qualification Authority (NZQA) เป็นผู้กาหนดนโยบาย
มาตรฐานและแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน ให้มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
นาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน
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4. การเทียบประสบการณ์ในประเทศสหราชอาณาจักร
การเทียบประสบการณ์ในประเทศสหราชอาณาจักร ใช้คาว่า Accreditation of Prior
Experiential Learning หรื อ APEL จะให้ค วามส าคั ญการประเมิ น โดยฐานสมรรถนะหรื อ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถสรุปขั้นตอนการ
ประเมินได้ดังนี้
4.1 ขั้นเตรียมการ และประชาสัมพันธ์ โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วม
ก าหนดหลัก สู ต รแบบสมรรถนะ ก าหนดกลุ่ ม เป้า หมาย เกณฑ์ คู่ มือ การประเมิ น การพั ฒ นาผู้
ประเมินเป็นหลัก
4.2 จัดท าประวัติ ผู้ส มัครและเป้ าหมายการเทีย บโอน ทาการตรวจสอบความรู้
ผู้สมัครเข้ารับการประเมินเชิงสมรรถนะเทียบกับเกณฑ์ต่างๆที่ต้องการจะเทียบโอน และบันทึก
ข้อมูลหลักฐาน
4.3 รวบรวมร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้ จัดทาสมุดบันทึกข้อมูลหลักฐานแสดง
สมรรถนะและผลการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงและโดยอ้อม
4.4 การประเมิ นสมรรถนะ ผู้ประเมินศึกษาเอกสาร ตรวจสอบสมุดบันทึกและ
เลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสม
4.5 การเทียบหน่วยกิตและรับรองคุณวุฒิ ผู้ผ่านการประเมินได้รับการเทียบคุณวุฒิ
เทียบโอนหน่วยการเรียนและรับรองคุณวุฒิ หรืออาจมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อรับรองคุณวุฒิ
4.6 การแนะแนวหลังการประเมิน เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคนเองและเพิ่ม
คุณวุฒิหรือช่องทางความก้าวหน้าในอนาคต
การดาเนินงานทั้ง 6 ขั้นตอน เน้นการให้ความสาคัญแก่ผู้ขอรับการประเมินเป็นหลัก
การประเมิ น และเที ย บโอนแต่ ล ะครั้ ง จะมี ค วามยื ด หยุ่ น และปรั บ ให้ เ หมาะกั บ ลั ก ษณะความ
หลากหลายของผู้ขอรับการประเมิน และความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก
5. การเทียบประสบการณ์ในประเทศออสเตรเลีย
การเทีย บประสบการณ์ใ นประเทศออสเตรเลีย ใช้คาว่า Recognition of Prior
Learning หรือ RPL จะมีหน่วยงาน AVCC (Australian Vice- Chancellor Council) จะเป็นผู้กาหนด
นโยบายการเทียบโอนผลการเรียนรู้ที่มีมาก่อน และแนวปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งใช้เป็น

26
กรอบและแนวทางในการกาหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนที่มีมาก่อน
สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
5.1 การส่งเสริมการเทียบโอน โดยการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย
5.2 การสนับสนุนและให้คาปรึกษาเบื้องต้น โดยให้คาแนะนาปรึกษาแก่นายจ้าง
พนักงานเกี่ยวกับมาตรฐาน สมรรถนะ และผลการเรียนรู้
5.3 การเตรียมการประเมิน ผู้ขอรับการประเมินกรอกข้อมูลในใบสมัคร ผู้ประเมิน
เตรียมการด้านหลักสูตร และเทคนิควิธีการประเมิน
5.4 การประเมิน ทาการตรวจสอบหลักฐาน สัมภาษณ์ และอนุมัติผลการเทียบโอน
5.5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ และให้คาปรึกษาหลังการประเมิน แจ้งผลการประเมิน
และให้คาปรึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง
5.6 การบั นทึก ผลและการเทีย บวุฒิ ดาเนินการเทีย บผลการประเมินเป็นผลการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนและคุณวุฒิ
5.7 การอุ ท ธรณ์ ผู้ ป ระเมิ น มี สิ ท ธิ ส อบถามเกี่ ย วกั บ กระบวนการ และผลการ
ประเมินและสามารถเลือกวิธีการอื่นได้กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุนทร ยุทธชนะ (2545) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนสายวิชาชีพ
ระหว่างการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า รู ป แบบการเที ย บโอนผลการเรี ย นมี 3 รู ป แบบ โดยแต่ ล ะรู ป แบบ
ประกอบด้วย รูปแบบย่อย 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาใน
ระบบ
1.1 การเทียบโอนผลการเรียนโดยหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมิน
1.2 การเทียบโอนผลการเรียนโดยสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน
2. รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษานอก
ระบบ
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2.1 การเทียบโอนผลการเรียนโดยหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมิน
2.2 การเทียบโอนผลการเรียนโดยสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน
3. รูป แบบการเทีย บโอนผลการเรีย นระหว่างการศึกษานอกระบบกับการศึก ษาใน
ระบบ
3.1 การเทียบโอนผลการเรียนโดยหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมิน
3.2 การเที ย บโอนผลการเรี ย นโดยสถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันประเมิน
นอกจากนั้นมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียน คือ
การฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน การประเมินมาตรฐานทักษะ
วิช าชี พ และการประกั นคุณภาพและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ย วชาญ ถึงความเป็นไปได้ในการนา
รูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนไปปฏิบัติ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีความเห็นว่า รูปแบบการ
เทียบโอนผลการเรียนมีประโยชน์และความเป็นไปได้ที่จะนาไปปฏิบัติ
พรรุ่ง ดวงแก้ ว (2548) ได้ ศึ ก ษาแนวโน้ม เกี่ ย วกั บรู ป แบบการเทีย บโอนความรู้แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อ
ลดการเรียนเพื่อลดการเรียนซ้าในรายวิชา/กลุ่มวิชาที่เรียนผ่านมาแล้ว กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนและผ่านการเรียนในรายวิชา/
กลุ่ ม วิ ช ามาแล้ ว ในหลั ก สู ต รเก่ า แล้ ว เที ย บไปสู่ ห ลั ก สู ต รใหม่ ส่ ว นสถานศึ ก ษาอาจแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการเทีย บโอนผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้ างานวัดผลและประเมินผลการศึกษา อาจารย์
ประจาวิชาและผู้เกี่ ย วข้ อง ทั้ ง นี้รายวิชาที่ขอเทีย บโอนต้องได้ระดับคะแนน 2 ขึ้นไป และเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 จานวนหน่วยกิตจึง
ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ผลการเทียบโอนผลการเรียนสามารถ
นาไปยกเว้นการเรีย นในรายวิช านั้น 2) วัตถุประสงค์ของการประเมินเทียบโอนประสบการณ์
วิ ช าชี พ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์วิ ชาชีพมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วน
สถานศึ ก ษาจะจั ด ให้มี ที่ ป รึ ก ษามี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความรู้ ห รื อประสบการณ์ ได้ แ ก่ ใบส าคั ญ
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วุฒิบั ต ร เกี ย รติ บั ตร หนัง สื อรับ รอง แฟ้ ม สะสมผลงาน บั นทึก ประจ าวัน โล่และรางวัล ต่ าง ๆ
เป็นต้น การประเมินจะจัดในรูปของรูปคณะกรรมการ สาหรับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ สามารถ
นาไปขอยกเว้นการเรียนรายวิชาในหลักสูตร
นงคราญ รัชดาธิกุล (2550) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) นักศึกษาที่ศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีความคิดเห็น
ต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก 2) นักศึกษาที่ศึกษาในระดับชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ 3) นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน และนักศึกษาที่มีระดับความรู้เดิม
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ 4) นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทางาน 3-5 ปี กับ 6-9 ปี และนักศึกษาที่มีประสบการณ์ใน
การทางาน 6-9 ปี กับ 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จุฑารัตน์ เนวะมาตย์ (2551) ศึกษาการประเมินการเทีย บโอนความรู้และประสบการณ์
ของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 1) วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
กาแพงเพชร มีความพร้อมของปั จจัยในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน 2) ด้านกระบวนการดาเนินงานมีการปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และ
นักเรียนนักศึกษามีปัญหาอุปสรรคในด้านงบประมาณ ได้แก่ การจัดงบประมาณในการดาเนินงาน
ด้า นการเที ย บโอนความรู้ และประสบการณ์ ไ ม่ เพี ย งพอ ด้ า นบุ ค ลากร ได้แ ก่ ไม่ มี บุ ค ลากรที่
รับ ผิด ชอบงานการเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์โ ดยตรง ด้า นวัส ดุอุ ป กรณ์ ได้แ ก่ ไม่ มี
เอกสาร/คู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา การประชาสัมพันธ์การ
สมัครเข้ารับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไม่ทั่วถึง
พรรณี ขอบบัวคลี่ (2551) ศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์อาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 สาขาอุตสาหกรรม

29
ระหว่างปีการศึกษา 2549-2550 วิทยาลัยสารพั ดช่างระยอง พบว่า การประเมินด้านบริบท ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความคิดเห็น ของผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจั ย ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง ผู้วิ จัย ได้น ามาจัดท าเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครู

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
นโยบาย ความเป็นไปได้
การสนับสนุน/ส่งเสริม/ข้อตกลง

เจ้าของสถานประกอบการ

พนักงานสถานประกอบการ

ความต้องการ

หลักสูตร/สาขาวิชา

การจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
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ขอบเขตและวิธีการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
3. เจ้ า ของสถานประกอบการในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ล าพู น โดยก าหนดขนาดกลุ่ ม
ผู้ประกอบการจานวนไม่ต่ากว่า 10 คน มีเกณฑ์การเลือกคือ เป็นสถานประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ
มาไม่ต่ากว่า 5 ปี มีพนักงานมากกว่า 100 คน
4. พนักงานในสถานประกอบการ จังหวัดลาพูน เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่
แท้จริงทั้งหมดจึงกาหนดขนาดกลุ่มเป้าหมายจานวน 400 คน ตามตารางการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (เพ็ญแข
แสงแก้ว, 2541: 57) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ระเบียบวิธีการวิจัย
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้จาแนกข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้ 2 ลักษณะคือ
1. ข้ อมู ล ปฐมภู มิ ได้แ ก่ ข้ อมู ล ที่ไ ด้จ ากการศึก ษาโดยตรงจากผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก และ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์และสอบถาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ บทความ ตารา
บั น ทึ ก กฎหมาย และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการเที ย บโอนความรู้ และประสบการณ์
ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลาพูน
2. แบบสอบถาม สาหรับพนักงานในสถานประกอบการ จังหวัดลาพูน
การรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์
1. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ส่ง หนัง สือขอความอนุเคราะห์ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล พร้อมชี้แจง/อธิบายถึง
ความสาคัญและจุดประสงค์ของการวิจัย และขอนัดสัมภาษณ์
3. ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ที่ตกลงนัดหมาย
4. นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้องและความตรงตามเนื้อหาว่า
เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย หรือไม่ หากขาดความสมบูรณ์ ไม่มี ความสอดคล้องหรือ
บกพร่องในประเด็นใดผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
5. นาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ แยกประเด็น แล้วนาไปวิเคราะห์ต่อไป
แบบสอบถาม
1. จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ลงพื้ นที่ เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยชี้ แจง / อธิ บายถึ งวั ตถุ ประสงค์ ของการวิจั ย ให้
พนักงานในสถานประกอบการจังหวัดลาพูน
3. ตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม หากข้ อ มู ล ขาดความสมบู ร ณ์ ผู้ วิ จั ย จะ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการวิจัยนามาวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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2. ข้อมูลจากการสอบถาม วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2543: 70)
มากที่สุด ให้

5

คะแนน

มาก

ให้

4

คะแนน

ปานกลาง ให้

3

คะแนน

น้อย

ให้

2

คะแนน

น้อยที่สุด ให้

1

คะแนน

เกณฑ์การแปลความหมาย
4.50 – 5.00

หมายถึง

มากที่สุด

3.50 – 4.49

หมายถึง

มาก

2.50 – 3.49

หมายถึง

ปานกลาง

1.50 – 2.49

หมายถึง

น้อย

1.00 – 1.49

หมายถึง

น้อยที่สุด

นิยามศัพท์เฉพาะ
การศึ ก ษาเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ หมายถึ ง กระบวนการประเมิ น เพื่ อ
ตรวจสอบว่าบุคคลที่มาขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความ
ชานาญ เจตคติ รวมทั้งกิจนิสัยตามสมรรถนะตรงตามรายวิชา กลุ่มวิชาที่ขอเทียบหรือไม่ โดยต้อง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้ จึงสามารถเทียบเป็นหน่วยกิตได้ และได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
2. เป็นทางเลือกในการพิจารณาตัดสินใจสาหรับผู้บริหารในการเปิดหลักสูตรการจัด
การศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
ต่อไป
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
ประมาณ 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2554)
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