
 

 

หลักสูตรอาชีวศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ 
นางอัมพร  พีรพลานันท์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

 เนื่องจากดิฉันใกล้จะเกษียณอายุราชการ เลยต้องการที่จะท าความเข้าใจระบบการจัดการอาชีวศึกษา
ตามภาษาคนแก่นะคะ 
 ระบบการจัดการอาชีวศึกษา ตามความเข้าใจของดิฉัน จะแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ หลักสูตร 
(Curriculum) และการบริหารหลักสูตร/การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ดังนี้ 
 

หลักสูตรอาชีวศึกษา  
หลักสูตรตั้งแต่เริ่มมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะมีหลักสูตรหลักๆ อยู่ ๓ ลักษณะ  (เกณฑ์

ในการแบ่ง คือ เป็นหลักสูตรที่ต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการพัฒนากรอบและโครงสร้างหลักสูตรโดยสถานศึกษา
สามารถสร้างรายวิชาใหม่ให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นเพ่ิมเติมได้)  แบ่งคร่าวๆ ได้ ดังนี้คือ 

๑. หลักสูตรในระบบ / หลักสูตรแกนกลาง คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) เปรียบเสมือนหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้ทั่วประเทศ ที่ส่วนกลาง / ต้นสังกัด
จัดท าขึ้น  

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ ๒ ลักษณะ คือ รายวิชาเลือกเสรีที่อนุมัติโดยสถานศึกษา
หรือสถาบัน แต่ควรแจ้งให้ส่วนกลางทราบเป็นลายลักษณอั์กษร และรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก  ที่อนุมัติโดย
หน่วยงานต้นสังกัด   

ในหลักสูตรปัจจุบัน (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ , หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ก าหนดให้ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถด าเนินการได้ โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ (สามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมจาก หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ในเอกสารหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรือในอดีตเรียก กรมอาชีวศึกษา) 
 ส าหรับสถานศึกษาเอกชนการพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาอาจมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม (ควร
ขอรับค าปรึกษาจากส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน) 
 ซึ่งมีข้อก าหนดที่ต้องพิจารณา มีดังนี้ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
(อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๒๖) 
 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 

- รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
- รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง  

เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
- รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง  

เท่ากับ ๑ หน่วยกิต  (ฝึกงาน) 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง ๑๐๐ – ๑๒๐ หน่วยกิต  (เช่น เมื่อใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ก าหนดให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต เป็นต้น) 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
(อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๓๔) 
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 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
- รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
- รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง  

เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
- รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง  

เท่ากับ ๑ หน่วยกิต  (ฝึกงาน) 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง ๗๘ – ๙๐ หน่วยกิต (เช่น เมื่อใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนดให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระหว่าง ๘๓ - ๙๐ หน่วยกิต เป็นต้น) 
 

๒. หลักสูตรทวิภาคี  คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) , หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี)   เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือในการจัด
การศึกษาระหว่างสถานศึกษา กับ สถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ  โดยสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการสามารถพัฒนารายวิชาทวิภาคี (การน ารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ / แหล่ง
วิทยาการ) เช่น อาจจัดกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรแกนกลางที่ตรงกับแผนก / ลักษณะงานที่ผู้ เรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เมื่อผู้เรียนหมุนเวียนเปลี่ยนแผนกก็จะเป็นอีกกลุ่มรายวิชา โดยแต่
ละรายวิชาทวิภาคทีี่เรียนในสถานประกอบการต้องก าหนดรายวิชาในหลักสูตรแกนกลางไว้ เพ่ือการลงทะเบียน
และการลงผลการเรียน  

เมื่อสถานศึกษามาพิจารณาว่ายังมีสมรรถนะใดในหลักสูตรแกนกลางที่จะต้องเพ่ิมให้ผู้เรียน ก็จะจัด
ตารางสอนให้เรียนในสถานศึกษา (เป็นรายวิชาในหลักสูตรแกนกลาง) 
 ส าหรับสถานศึกษาเอกชนการพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาอาจมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม (ควร
ขอรับค าปรึกษาจากส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน) 
 ซึ่งมีข้อก าหนดที่ต้องพิจารณา มีดังนี้ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๒๖) 
 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 

- รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
(รายวิชาที่จัดในสถานศึกษา) 

- รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง  
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
      (รายวิชาที่จัดในสถานศึกษา) 

-  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (ฝึกงาน) 
 -  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง ๑๐๐ – ๑๒๐ หน่วยกิต (เช่น เมื่อใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ก าหนดให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต เป็นต้น) 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๒) หากยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
(อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๓๔) 
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 การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
- รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

(รายวิชาที่จัดในสถานศึกษา) 
- รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง  

เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
      (รายวิชาที่จัดในสถานศึกษา) 

-  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (ฝึกงาน) 
 -  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวม ระหว่าง ๗๘ – ๙๐ หน่วยกิต (เช่น เมื่อใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก าหนดให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระหว่าง ๘๓ - ๙๐ หน่วยกิต เป็นต้น) 
 

๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในที่นี้หมายถึงหลักสูตรนอกระบบ ที่จัดตามความต้องการของชุมชน  
กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่แจ้งความประสงค์และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      หรือเป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วว่ามี
ความเหมาะสมกับท้องถิ่นหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต  เป็นต้น   
 อ้างอิงจาก ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

- ให้ยกเลิก ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ 
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 -    คุณวุฒิส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีสมรรถนะอย่างน้อยหนึ่งหน่วย
สมรรถนะและมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง เรียก ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หรือ “ปวพ.” 
เดิมเรียก “วุฒิบัตร” 
 -    การประเมินผลการเรียน ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ดังนี้ 
  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
๐    หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ตก) 

 -    สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีเอกสาร ระเบียบแสดงผลการเรียนประจ าตัวนักศึกษา ตามแบบที่
ก าหนด ที่ใช้ชื่อย่อว่า “รบ.๑ ปวพ.๕๘” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
 -    สถานศึกษาจะต้องจัดท าประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ประจ าตัวนักศึกษาจากต้นฉบับ (ประทับตรา “ส าเนาถูกต้อง” ให้หัวหน้างานทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ออกส าเนา) มอบให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  รวมทั้งจัดส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง  

(๑)  รายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๑  
ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ระยะเวลา ๖ เดือน ของทุกปี ให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของปี 
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(๒)  รายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ ๑  
เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ระยะเวลา ๖ เดือน ของทุกปี ให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปี 

- กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน ความต้องการอาชีพ 

และความพร้อมของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  หัวหน้าแผนก
วิชา  และครูผู้สอน  เพ่ือส ารวจวิเคราะห์ความต้องการอาชีพ  ความต้องการก าลังคนในท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร 

๒. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  หัวหน้าแผนกวิชา  ครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  ด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับลักษณะงานอาชีพและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่อาชีพนั้น
ต้องการตามแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

๓. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประกอบด้วย รอง 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ  ผู้แทนสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ  
ผู้แทนชุมชน  และผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จ านวน ๗ – ๑๐ คน  เพ่ือด าเนินการทวนสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของหลักสูตรและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข ให้ส่งกลับ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  หากเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วให้น าเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติหลักสูตร  

๔. สถานศึกษาจัดท าระเบียนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ  และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาทราบ 

๕. สถานศึกษาติดตามประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร อย่าง 
น้อยใน ๔ ประเด็น  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ได้แก่ 

(๑) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(๒) การบริหารหลักสูตร 
(๓) ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา 
(๔) ความต้องการของตลาด  แรงงาน  สังคมและชุมชน  

 ส าหรับสถานศึกษาเอกชนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาจมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม (ควร
ขอรับค าปรึกษาจากส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน) 

 

การน าหลักสูตรไปใช้ / การบริหารหลักสูตร   
การน าหลักสูตรไปใช้ / การบริหารหลักสูตร แยกตามการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล

ผู้เรียน  
ส าหรับหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗  มีดังนี้ 
๑. การแผนการเรียนให้ผู้เรียนในสถานศึกษาใน ๑ ภาคเรียน จะจัดทุกรายวิชาตามตารางสอนให้เรียน 

ในแต่ละสัปดาห์ ตลอดภาคเรียน คือ ไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์ (แบบดั้งเดิม) 
ในแต่ละรายวิชามีจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามที่ก าหนดในหลักสูตรส่วนที่เป็น ท – ป - น (ทฤษฎี – 

ปฏิบัติ - หน่วยกิต)   ๑ คาบ ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา คือ ๑ ชั่วโมง เช่น  
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รายวิชา ๒๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  ท – ป - น เท่ากับ ๑ – ๒ – ๒  หมายถึง 
ในรายวิชานั้นใช้เวลาสอนทฤษฎี ๑ คาบ / ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ คาบ / ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ คือ ๒ หน่วยกิต หรือใน
รายวิชานั้นสอนสัปดาห์ละ ๓ คาบ / ชั่วโมงนั่นเอง  
 สรุป ในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะมีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ เท่ากับ ผลรวมของ ท – ป (ทฤษฎี – ปฏิบัติ) 
ในแต่ละรายวิชา ตามท่ีสถานศึกษาจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียน โดยเรียนไม่เกิน ๓๕ คาบต่อสัปดาห์ 

๒. การจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียนในสถานศึกษาใน ๑ ภาคเรียน อาจจัด ๑ รายวิชาให้เรียน หรือกลุ่ม 
วิชาต่อเนื่องจนครบตามจ านวนชั่วโมงรวมของรายวิชา / กลุ่มวิชานั้น แล้วต่อเนื่องด้วยรายวิชาอ่ืนจนครบเวลา
เรียนของรายวิชานั้นๆ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนจบภาคเรียน (อ้างอิงจากหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ นางสาววัลลภา 
อยู่ทอง เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) 
 สรุป ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เรียนจะเรียนเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาต่อเนื่องไปจนจบ แล้วจึงขึ้นรายวิชา
ใหม่หรือกลุ่มวิชาใหม่ จนครบรายวิชาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน   

ตัวอย่าง กรณีสมมติ  
๑) กรณีเรียนเป็นรายวิชา 
สถานศึกษาอาจพิจารณาแล้วว่า รายวิชา ๒๐๐๐-๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ (๒ – ๐ – ๒) ควร 

เรียนต่อเนื่องเพ่ือที่จะน าผู้เรียนออกไปฝึกในสถานการณ์จริงได้ (น าผู้เรียนไปบริการด้านการท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัด หรือฝึกภาษาในสถานการณ์ลองในชั้นเรียน)  

จ านวนคาบ / ชั่วโมงรวมของรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒  คือ ๓๖ คาบ / ชั่วโมง : ๑ ภาคเรียน 
(๒ คาบ / ชั่วโมง x ๑๘ สัปดาห์ เท่ากับ ๓๖ คาบ / ชั่วโมง) 

วิธีนี้จะจัดให้ผู้เรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ ต่อเนื่องวันละ ๗ คาบ / ชั่วโมง เป็นเวลา ๕ 
วัน (๑ สัปดาห์) กับ ๑ ชั่วโมง ก็จะได้จ านวนคาบ / ชั่วโมง เท่ากับ ๓๖ คาบ / ชั่วโมง ผู้เรียนจะเรียนจนจบแล้ว
จึงเรียนรายวิชาอ่ืน หรือกลุ่มวิชาอ่ืนต่อไป 

๒) กรณีเรียนเป็นกลุ่มวิชา 
สถานศึกษาอาจพิจารณาว่ารายวิชา ๒๐๐๐-๑๖๐๑ พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ (๐ – ๒ - ๑)  และ  

รายวิชา ๒๐๐๐-๑๓๐๑ วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (๑ – ๒ - ๒) อาจน ามาเรียนรวมกัน การค านวณ
จ านวนคาบ / ชั่วโมง คือ (๒ + ๑ + ๒ ชั่วโมง) x ๑๘ สัปดาห์  เท่ากับรายวิชาทั้งสองจะต้องใช้เวลา  ๙๐ ชั่งโมง 
ต่อ ภาคเรียน เมื่อเรียนต่อเนื่องวันละ ๗ คาบ / ชั่วโมง จะใช้เวลา ๒ สัปดาห์ กับ ๒๐ คาบ / ชั่วโมง เป็นต้น  

การจัดการเรียนการสอนที่ท าให้จัดกลุ่มรายวิชา ทั้ง ๒ รายวิชาเข้ากัน (ขออนุญาตจ าลองข้อมูลจาก
การนิเทศทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ บวกกับความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการท างานเป็นทีมที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง ทักษะการพูด การเป็นผู้น า ผู้ตามและผู้ประสานงาน สอดแทรก
ในเนื้อหารายวิชา (เรียนทฤษฎีด้วยการลงมือปฏิบัติจริง) ประกอบกับวัยของผู้เรียนที่ไม่ชอบฟังการบรรยาย
เพียงอย่างเดียวทั้งวัน เป็นต้น   

กิจกรรมการเรียนการสอน คือ เรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนวันละ ๒ ชั่วโมง (เป็นเวลา ๙ วัน) และเวลา
ที่เหลือ ให้ผู้เรียนบริหารจัดการในการแบ่งกลุ่มแข่งขันกีฬาสี โดยเลือกกีฬาที่จะแข่งขัน แล้วให้แต่ละกลุ่ม
ก าหนดให้สมาชิกจะต้องมีหน้าที่ที่รับมอบหมายเป็นงานส่วนรวม เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายอาคารสถานที่ (จัด
สถานที่) การก าหนดวันงานแข่งขันกีฬา จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือการรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น และงานของส่วนรวม เช่น การรายงานของฝ่ายการเงินของแต่ละ
กลุ่ม การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา  การก าหนดวิธีการเชียร์ จัดตั้งกองเชียร์  การประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ (การซ้อมกีฬา การขอยืมอุปกรณ์เครื่องใช้ ฯ) การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือการพัฒนาในครั้งต่อไป เป็นต้น (นับเวลาเรียนต่อเนื่องกัน) 
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ขณะเดียวกันแต่ละวันแต่ละกลุ่มจะต้องมีการแบ่งงานที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมการพูดหน้าเสาธงเรื่อง
ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้ฟัง (นับเวลาเรียน
แยกกัน)  

๓)  กรณีรายวิชาทวิภาคี (เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้เขียนมองว่าทวิภาคี คือ หลักสูตรไม่ใช่เพียงระบบ
การจัดการศึกษา) 

กรณีศึกษา ผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบทวิภาคี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทจ าลองที่
ท างานเก่ียวกับการโฆษณา 

ตามเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธสักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 จุดประสงค์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (โดยสรุป) 
 -  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการใน
ลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ  โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

-  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (โดยสรุป) 
-  ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
-  เชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 
-  เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก 
-  สร้างเว็ปไซด์พ้ืนฐาน 
-  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 
การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ งานที่ปฏิบัติ คือ การออกแบบโลโก้สินค้า / บริษัท และ

การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ของบริษัทลูกค้า 
รายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธสักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   รายวิชาในภาคเรียนที่ ๔ ในสถานประกอบการ คือ  
รายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
๒๒๐๔ - ๒๐๐๗  การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด    ๒ – ๒ – ๓ 
๒๒๐๔ - ๒๐๐๘  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล     ๒ – ๒ – ๓ 
๒๒๐๔ - ๒๐๐๙   การสร้างเว็ปไซด์       ๒ – ๒ – ๓ 
  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
๒๒๐๔ - ๒๑๐๑  องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์    ๑ – ๒ – ๒ 
๒๒๐๔ - ๒๑๐๕  โปรแกรมกราฟิก       ๒ – ๒ – ๓ 
๒๒๐๔ - ๒๑๐๖  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ    ๒ – ๒ – ๓ 
 น ามาประมวลเป็นรายวิชาในระบบทวิภาคี คือ  รายวิชา 
๒๒๐๔ - ๕๑๐๑   ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑     *  -  * - ๑๗ 
 การค านวณเวลาที่ใช้ฝึกประสบการณ์ คือ (๑๗ หน่วยกิต x ๓ ชั่วโมง x ๑๘ สัปดาห์) หารด้วย ๔๐ 
ชั่วโมง (ฝึกประสบการณ์วันละ ๘ ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๕ วัน)  รวมเป็นเวลาที่ใช้ในภาคเรียนที่ ๔ คือ ๒๒.๙๕ 
สัปดาห์ หรือ ๒๓ สัปดาห์ เป็นเวลาที่ผู้เรียนต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๔ ในสถานประกอบการ 
 สถานศึกษาอาจร่วมกับสถานประกอบการจัดท าค าอธิบายรายวิชาดังกล่าว 
หมายเหตุ  เหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างคือการตั้งสมมติฐานของผู้เขียน โดยใช้ข้อมูลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนา 

   บริหารธุรกิจ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน อุปถัมภ์  ที่ผู้เขียนน ามารวบรวมข้ึนเอง จึงไม่อาจลง 
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   รายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาทวิภาคีได้   หากมีข้อมูลผิดพลาดขอน้อมรับ เช่น รายวิชาตาม 
   หลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ ที่น าเสนอในภาคเรียนที่ ๔ เพราะผู้เขียนไม่มีพ้ืนฐานที่ดีพอในการสาขาวิชา 
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่พยายามจัดกลุ่มรายวิชาโดยพิจารณาจากเอกสารหลักสูตร) 

 การเรียนในระบบทวิภาคี ยังสามารถใช้รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเรียนทางไกลหรือการใช้สื่อ
มัลติมีเดียให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง  คือ การน ารายวิชาตามที่ก าหนดในหลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนที่มี
การน าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่อยู่ต่างสถานที่กับผู้สอน หรือใช้ในห้องเรียนที่
ผู้สอนอยู่ต่างสถานทีแ่ล้วแต่กรณี  หรือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้าน ที่ห้องสมุดของสถานศึกษา หรืออ่ืนๆ 

๓. การเทียบโอนผลการเรียน  เช่น  
-  กรณีท่ีผู้เรียนเรียนกับหน่วยงานของการศึกษานอกระบบ ในรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย สามารถน าผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว มาเทียบกับรายวิชาหมวดทักษะชีวิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่อเข้ามาเป็นนักเรียน ปวช.  (ควรเป็นผลการเรียนที่จบมาแล้วไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา) 
 -  กรณีที่นักเรียนระดับ ปวช. ไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ที่มีเนื้อหาและ
เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ก็สามารถ
น าผลการเรียนมาเทียบโอน  
 ระดับผลการเรียนที่สามารถเทียบโอนได้จะต้องไม่ต่ ากว่า ระดับ ๒  
 นอกจากนีก้ารเทียบโอนผลการเรียนอาจใช้ในกรณี การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา 
(Pre-VEd.)  ส าหรับประชาชน นักเรียน โดยการประสานงานกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

๔. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  คือ กรณีที่ผู้เรียนท างานอยู่ในสาขาวิชาดังกล่าว   มีความ 
ประสงค์จะเรียนเพ่ือให้ได้คุณวุฒิ สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ 
หลังจากสมัครเรียน เช่น 
 การเทียบโอนความรู้  ผู้เรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาสามารถน าผลการเรียนรายวิชาที่สามารถ
เทียบโอนได้ตามหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ แม้จะเรียนมาจากต่างหน่วยงานทางการศึกษา ที่ได้ระดับ ๑ มาเข้าสู่
กระบวนการเทียบโอนความรู้ โดยการลงทะเบียนขอเทียบโอนความรู้ สถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ (พิจารณาอนุมัติ จัดท าข้อสอบ และเกณฑ์การวัดผล ด าเนินการสอบ เป็นต้น)  ผลการเทียบโอน
เป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 การเทียบโอนประสบการณ์   กรณีที่ปฏิบัติงานด้านสวนผลไม้ หรือมีสวนผลไม้ของตนเอง และจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาแล้ว  มีความประสงค์จะขอเทียบโอนประสบการณ์ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อแจ้งความประสงค์ต่อสถานศึกษา สถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาด าเนินการ เทียบโอนประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (มีการสอบอาจเป็นข้อสอบ หรือการ
สัมภาษณ์แล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานศึกษา) ผลการเทียบโอนเป็นไปตามที่
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   

๕. การเรียนทวิศึกษา เป็นรูปแบบส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) ทีเ่ข้า 
ศึกษาโดยลงทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับ ปวช. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)  ที่เรียนควบคู่ ๒ 
หลักสูตร รายละเอียดของแผนการเรียนจะต้องประสานงานกันระหว่างสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
 
         ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ หน้า ๒๖ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๓๔ 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธสักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เขียนกับ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ (นางสาววัลลภา 
อยู่ทอง) และผู้รับผิดชอบด้านหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของหน่วยศึกษานิเทศก์ (นางวิยดา  วัฒนาเมธี) 

 


