
 
คู่มือนักศึกษา 

ภาคสมทบ (การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

 

 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา 

 



สารบัญ 
                                                                              หน้า 

ส่วนที ่ 1   
 1.  ประวติัวทิยาลยั...............................................................................................................1 
 2.  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์  วตัถุประสงค.์...............................................................3 
  

ส่วนที ่ 2 

 1.  สาขาวชิาท่ีเปิดสอน.........................................................................................................6 
              2.  คุณสมบติัทัว่ไปของผูส้มคัร...........................................................................................6 
 3.  โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษา.........................................................................................8 

- โครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)................................................8 
- โครงสร้างหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)....................................12 

 
ภาคผนวก 

ก. ประกาศวทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  เร่ือง การรับสมคัรนกัเรียน – 

นกัศึกษา หลกัสูตรระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)  

ข. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หน่วยกิต 
 
            

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 

 
 

 

 

1. ประวตัวิทิยาลยั 

2. วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  ยุทธศาสตร์  วตัถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เกีย่วกบัวทิยาลยั 



ความรู้เกีย่วกบัวทิยาลยั 

ความเป็นมาของวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา 

 วิทยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ์  นครราชสีมา ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  4  เมษายน  2535  ตั้งอยู่เลขท่ี 

77/1  หมู่  4  ถนนมิตรภาพ  ตาํบลบา้นใหม่  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีทั้งหมด 39.5 ไร่  

อยู่ห่างจากอนุสาวรียท์า้วสุรนารี (คุณหญิงโม) เพียง 9.5 กิโลเมตร  ถนนมิตรภาพอยู่ดา้นหน้า  มีทาง

รถไฟดา้นหลงัสะดวกในการคมนาคมมาก  มีรถหลายประเภทผา่นตลอดเวลาวิทยาลยัเทคโนโลยีชนะ

พลขนัธ์  นครราชสีมา  เป็นวทิยาลยัอาชีวศึกษาท่ีจดัตั้งโดย อ. ฉลอม  อินทกุล และ ครอบครัว 

 วิทยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีทนัสมยั  มีบริเวณ

กวา้งขวาง  ร่มร่ืนดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิด  สนามฟุตบอลเขียวขจีตลอดปี  มีอาคารเรียนท่ีทนัสมยั  ดงัน้ี 

1.อาคารเรืองวิชา  เป็นอาคารขนาดใหญ่  6  ชั้ น มีจ ํานวน 100 ห้อง เรียน  พร้อมลิฟท ์ 

หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ รวมพื้นท่ีใชส้อย  9,000 ตารางเมตร 

2.อาคารเก็บกาญจนา  เป็นอาคารอเนกประสงค์เพ่อใช้จัดกิจกรรมในวาระต่าง ๆ เป็น

หอประชุมสนามกีฬาในร่ม  รวมพื้นท่ีใชส้อย 3,000 ตารางเมตร 

3.อาคารปกครอง เป็นอาคารปฏิบติังานของฝ่ายวินัยและความประพฤติพบปะผูป้กครอง  มี

ศูนยง์านตรวจสารเสพติดของวทิยาลยัในโครงการวทิยาลยัสีขาว 

4.กลุ่มอาคารฝึกทกัษะ  ประกอบดว้ยอาคาฝึกงาน  ของสายช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

-อาคารฝึกงานช่างยนต,์อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้า,อาคารฝึกงานช่างก่อสร้าง,บา้นพกันกัศึกษา 

บา้นพกัคนงาน 

และ C-Tech Shop อยูใ่กลโ้รงอาหาร 

ความก้าวหน้าต่าง ๆ ของวิทยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา ครบรอบ  17 ปี 

 1.การจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ  โดยการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา  

หมายถึง   มีคุณภาพดา้นการบริหารจดัการ  ความพรอมทางดา้นส่ือการเรียนการสอน  มีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  400  เคร่ือง  ผลงานทางดา้นวชิาการเป็นท่ีประจกัษ ์ คือ ผลการแข่งขนัทกัษะ  ระดบัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือไดเ้หรียญทองมากท่ีสุด เป็นอนัดบัหน่ึงในปี  พ.ศ.  2543-2544 และปี พ.ศ. 2553 

 2.วทิยาลยัไดรั้บรางวลัเมืองคุณยา่น่าอยูปี่ พ.ศ. 2542 

 3.ไดรั้บรางวลัหอ้งสมุดดีเด่นระดบัภาคปี พ.ศ. 2543 

 4. มีการสอนภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมยคุ ASEAN เสรี 

 5. มีสาขาธุรกิจสถานพยาบาลเปิดสอนเป็นแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดรั้บความรู้ท่ีกวา้งขวางและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 6. มีคอมพิวเตอร์จาํนวน 400 เคร่ือง หอ้งปฏิบติัการทางภาษา มี  7 หอ้ง 

7. เป็นวทิยาลยัเอกชนอาชีวศึกษาแห่งเดียวท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการวทิยาลยัชุมชนใน

จงัหวดันครราชสีมา 



8. ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ  ร่วมโครงการวทิยาลยัสีขาวเฝ้าระวงัดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  

มีศูนยต์รวจสารเสพติด   

9. ศูนยน์กัวชิาทหารดีเด่น 

10.มีสวสัดิการนกัศึกษาครอบคลุม 

-  มีการประกนัอุบติัเหตุให้นกัศึกษาทุกคน  มีทุนกูย้มืของรัฐบาล,ทุนเรียนฟรี  สาํหรับนกัเรียน  

ปวช.  มีทุนนกักีฬา, ทุนนกัเรียนเรียนดี 

-  มีหอพกัขนาดใหญ่มีห้องพกั 380 หอ้ง ขนาดไดม้าตรฐานอพาร์ทเมนทท่ี์ทนัสมยั  มีอาจารย์

ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

-  มีรถคอยรับ-ส่งบริการนกัศึกษาโดยเสียค่าโดยเสียค่าโดยสารยอ่มเยา  ท่ีสะดวก  และ

ปลอดภยั 

10.หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศทุกหอ้ง 

11.คณาจารยล์ว้นแต่มีประสบการณ์และมีคุณวฒิุสูงทั้งในระดบัปริญญาโท  และปริญญาตรี 

12.นกัศึกษารุ่นพี่ – เป็นแบบอยา่งท่ีดีของรุ่นนอ้ง 

 

สัญลกัษณ์ประจําวทิยาลยั 

ความหมายของรวงผึ้ง  

 ขยนัขนัแขง็  รู้แบ่งหนา้ท่ี ความประณีตในการทาํงาน  ความสามคัคี  

ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  มีความรู้เป็นพิษสง  ความประหยดั  มธัยสัถ ์

 

ต้นไม้ประจําวทิยาลยั  

ตน้ชยัพฤกษ ์– ตน้ไมแ้ห่งชยัชนะ  สอดคลอ้งกบันามของวทิยาลยั  คือ  “ชนะพลขนัธ์” 

 

 
 

สีประจําวทิยาลยั  แสด-นํ้าเงิน 

- สีแสด  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ดุจแสงอาทิตย ์ ซ่ึงมีความสาํคญัต่อส่ิงมีชีวิตทั้งปวง 

- สีนํ้าเงิน  หมายถึง  ความแน่วแน่  ความหนกัแน่น  สุขมุ 

 

ปรัชญาวิทยาลยั     ทกัษะเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม  นาํชุมชน  ฝึกฝนกีฬา 
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วสัิยทศัน์ (วสัิยทศัน์ (VViissiioonn) )   CC--TTEECCHH      พ.ศ.พ.ศ.  2552555 5 --  25255959  

       วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา   เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาชั้นนาํดา้นนวตกรรมเพื่อ

สังคม  

พนัธกจิ (พนัธกจิ (MMiissssiioonnss))  

1. ผลิตนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ได้

มาตรฐานทั้งดา้นวชิาการ วชิาชีพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และสังคม 

2. พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาํนึกในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษค์วามเป็นไทย  และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

3. พฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

4. ส่งเสริมการบริการวชิาการ วิชาชีพ อาชีวบริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายชุมชนและ

สังคมอยา่งย ัง่ยนื  

5. ส่งเสริมการสร้างส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานวิจยั 

6. บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ (SSttrraatteeggyy))  

1. นกัศึกษาคุณภาพ 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3. การเรียนการสอนสู่การบริการวชิาการ วชิาชีพสู่สังคม 

4. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ และการวจิยั 

5. บุคลากรมืออาชีพ 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 

เอกลกัษณ์ 

        สถาบนัอาชีวะชั้นนาํ ดา้นนวตกรรมเพื่อสังคม  

 อตัลกัษณ์ 

       นกัประดิษฐ ์ มีจิตสาธารณะ 

ปรัชญา 

        ทกัษะเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม   นวตกรรมนาํชุมชน 
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1.สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)    

 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 - สาขาวชิาการบญัชี      

- สาขาวชิาการตลาด      

 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

- สาขาวชิาเคร่ืองกล (เทคนิคยานยนต)์  

- สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั 

- สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 

- สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

- สาขาวชิาก่อสร้าง 

        

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

 

สายบริหารธุรกจิ 

      - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สายช่างอุตสาหกรรม 

      - สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้า

กาํลงั) 
 

 

2.  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมคัร 

2.1   คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)    

2.1.1 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่า 

2.1.2 มีประสบการณ์ทาํงานดา้นอาชีพตามสาขาวชิาท่ีสมคัรเรียนอยา่งนอ้ย 3 ปี 

2.1.3 มีสัญชาติไทย 

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

2.2.1 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเท่า 

2.2.2 มีสัญชาติไทย 

2.2.3 ทาํงานไม่ครบ 3 ปี ก็ได ้สาขาอะไรก็ได ้

2.4  หลกัฐานการสมัคร 

2.4.1 สาํเนาหลกัฐานแสดงผลการเรียน  (ใบ รบ.) 

2.4.2 สาํเนาบตัรประชาชน 

2.4.3 สาํเนาทะเบียนบา้น 

2.4.4 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หนา้ตรง (สุภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จาํนวน 2 รูป 



 

3.  โครงสร้างหลกัสูตรการ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

3.1 สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

 

                            ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545 ประเภทวชิา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่างๆ และเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 สาขางานไฟฟ้ากาํลงั รวมไม่นอ้ยกวา่ 107 หน่วยกิต ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

1.  หมวดวชิาสามัญ ไม่น้อยกว่า     28   หน่วยกติ 

  1.1  วชิาสามญัทัว่ไป  18  หน่วยกิต 

  1.2  วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ 10 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     69 หน่วยกติ 

  2.1  วชิาชีพพื้นฐาน  25 หน่วยกิต 

  2.2  วชิาชีพสาขาวชิา  26 หน่วยกิต 

  2.3  วชิาชีพสาขางาน  14 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ     4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     10 หน่วยกติ 

4.  ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 

                                                                                         รวมไม่น้อยกว่า 107       หน่วยกติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 สาขาวชิาพณชิยการ 
 

 

                            ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.)ประเภทวชิาพาณิชย 
กรรม สาขาวชิาพณิชยการ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  102  หน่วยกิต   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 1.  หมวดวชิาสามัญ ไม่น้อยกว่า     26   หน่วยกติ 

  1.1  วชิาสามญัทัว่ไป  18  หน่วยกิต 

  1.2  วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ 10 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     66 หน่วยกติ 

  2.1  วชิาชีพพื้นฐาน  10 หน่วยกิต 

  2.2  วชิาชีพสาขาวชิา  16 หน่วยกิต 

  2.3  วชิาชีพสาขางาน  36 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ     4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     10 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง 

      รวมไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. โครงสร้างหลกัสูตร ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

4.1  สาขาวชิาเคร่ืองกล 

 

              ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิา  

อุตสาหกรรมวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบาํรุง จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่  93  หน่วยกิต    
  โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าในประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาเคร่ืองกล หรือสาขาวชิาช่างยนต ์คือ 
 1.  หมวดวชิาสามัญ ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกติ 

  1.1  วชิาสามญัทัว่ไป    13  หน่วยกิต 

  1.2  วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่  11 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     66 หน่วยกติ 

  2.1  วชิาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต 

  2.2  วชิาชีพสาขาวชิา    26 หน่วยกิต 

  2.3  วชิาชีพสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่   18 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ       4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ช่ัวโมง 

     รวมไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกติ 

 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาหรือ

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ   

ต่อไปน้ีเพิ่มเติม  คือ 

 รหัส  ช่ือวชิา    หน่วยกติ    (ช่ัวโมง) 

 3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน         3          (5) 

 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค                       2           (4) 

 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์        2           (4) 

 3101-0001 งานเคร่ืองยนตเ์ลก็         3          (5) 

 3101-0002 งานจกัรยานยนต ์                 3          (5)  

              3101-0001 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน         3          (5) 

             3101-0002 งานเคร่ืองยนตดี์เซล         3          (5) 

                                        รวม         19         (33) 

 



4.2  สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั 
 

              ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิา  

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่  95 หน่วยกิต    
  โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าในประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากาํลงั  หรือ

สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั  คือ 
 1.  หมวดวชิาสามญั ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกติ 

  1.1  วิชาสามญัทัว่ไป    13  หน่วยกิต 

  1.2  วิชาสามญัพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่   11 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     65 หน่วยกติ 

  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน    13 หน่วยกิต 

  2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    30 หน่วยกิต 

  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่   18 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ       4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ช่ัวโมง 

     รวมไม่น้อยกว่า  95  หน่วยกติ 

 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาหรือ

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ   

ต่อไปน้ี     เพิ่มเติม  คือ 

 รหัส  ช่ือวชิา    หน่วยกติ    (ช่ัวโมง) 

 3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน         3          (5) 

 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค                       2           (4) 

 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์        2           (4) 

 3104-0001 เขียนแบบไฟฟ้า                 2          (2) 

              3104-0002 เคร่ืองมือวดัและวงจรไฟฟ้า        3          (5)  

              3104-0003 เคร่ืองกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้         2          (4) 

              3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร        3          (5) 

              3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม        3          (5) 

                                                รวม                      20         (36) 

 



4.3  สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

              ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิา  

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม 

หลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่  92 หน่วยกิต    
  โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าในประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   

หรือสาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  คือ 
 1.  หมวดวชิาสามญั ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกติ 

  1.1  วิชาสามญัทัว่ไป    13  หน่วยกิต 

  1.2  วิชาสามญัพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่   11 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     62 หน่วยกติ 

  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน    15 หน่วยกิต 

  2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    28 หน่วยกิต 

  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่   15 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ       4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ช่ัวโมง 

     รวมไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกติ 

 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาหรือ

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ   

ต่อไปน้ีเพิ่มเติม  คือ 

 รหัส  ช่ือวชิา    หน่วยกติ    (ช่ัวโมง) 

 3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน         3          (5) 

 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค                 2           (4) 

 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์        2           (4) 

 3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวดั           3          (5) 

 3105-0002 เขียนแบบอิเลก็ทรอนิกส์         2          (3)  

              3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเลก็ทรอนิกส์        2          (3) 

                           3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล        3          (3)                                              

3105-0005 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ     3          (4)                                                              

       รวม         19          (30)          

 



4.4  สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์   

 

 

              ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิา  

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่  94  หน่วยกิต    
  โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าในประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั   

สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคม  คือ 
 1.  หมวดวชิาสามญั ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกติ 

  1.1  วิชาสามญัทัว่ไป    13  หน่วยกิต 

  1.2  วิชาสามญัพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่   11 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     64 หน่วยกติ 

  2.1  วิชาชีพพ้ืนฐาน    15 หน่วยกิต 

  2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    17 หน่วยกิต 

  2.3  วิชาชีพสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่   18 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ       4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ช่ัวโมง 

     รวมไม่น้อยกว่า  94  หน่วยกติ 

 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาหรือ

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ   

ต่อไปน้ี     เพิ่มเติม  คือ 

 รหัส  ช่ือวชิา    หน่วยกติ    (ช่ัวโมง) 

 3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน         3          (5) 

 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค                 2           (4) 

 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์        2           (4) 

 3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวดั           3          (4) 

 3105-0002 เขียนแบบอิเลก็ทรอนิกส์         2          (3)  

              3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเลก็ทรอนิกส์        2          (3) 

              3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล        3          (3)  

              3128-0001 ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้        3          (5) 

                                                  รวม         19          (31)          

 



สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  ประเภทวชิาหรือ  

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ  

ต่อไปน ◌◌้ี 

รหัส  ช่ือวชิา  หน่วยกติ  (ช่ัวโมง)  

3106-0001  กลศาสตร์โครงสร้าง  2  (2)  

3106-0002  วสัดุก่อสร้าง  2  (2)  

3106-0003  เทคนิคก่อสร้าง  2  (2)  

3106-0004  ฝึกฝีมืองานไม ้  2  (4)  

3106-0005  ปฏิบติังานก่อสร้าง  2  (4)  

3106-0006  ประมาณราคาก่อสร้าง  2  (3)  

3106-0007  เขียนแบบก่อสร้าง  2  (4)  

3106-0008  การสาํรวจ  2  (3)  

       

4.5  สาขาวชิาการก่อสร้าง   

 

 

           ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546  ประเภท   

วชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาการก่อสร้าง ตอ้งศึกษารายวชิาในหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรม  

เสริมหลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่ 94 หน่วยกิต ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 1. หมวดวชิาสามัญ ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกติ 

 1.1 วชิาสามญัทัว่ไป  ( 13 หน่วยกิต )    

1.2 วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ (ไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต )    

2. หมวดวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  64  หน่วยกติ 

 2.1 วชิาชีพพื้นฐาน  ( 12 หน่วยกิต )    

2.2 วชิาชีพสาขาวชิา  ( 32 หน่วยกิต )    

2.3 วชิาชีพสาขางาน  (ไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกิต )    

2.4 โครงการ  ( 4 หน่วยกิต )    

3. หมวดวชิาเลือกเสร ◌ีไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกติ 

 4. ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน)   

 5. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ชัว่โมง    

รวม ไม่นอ้ยกวา่  94  หน่วยกติ  

               โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใน  

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมสาขาวชิาการก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา หรือสาขาวชิา  

ช่างก่อสร้าง  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 สาขาวชิาการบัญชี 
 

 

               ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิา 

บริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการบญัชี จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่  85  หน่วยกิต    
  โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าในประเภทวชิาพาณิชยกรรม  หรือสาขาวชิาพณิชยการ  คือ 
 1.  หมวดวชิาสามัญ ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกติ 

  1.1  วชิาสามญัทัว่ไป    13  หน่วยกิต 

  1.2  วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่  11 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     58 หน่วยกติ 

  2.1  วชิาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต 

  2.2  วชิาชีพสาขาวชิา    24 หน่วยกิต 

  2.3  วชิาชีพสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่   15 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ       4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ช่ัวโมง 

     รวมไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกติ 

 

 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาหรือ

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ   

ต่อไปน้ี     เพิ่มเติม  คือ 

 รหัส  ช่ือวชิา    หน่วยกติ    (ช่ัวโมง) 

 3200-0001 ธุรกิจทัว่ไป          2          (2) 

 3200-0002 บญัชีเบ้ืองตน้ 1          3           (4) 

 3200-0003 บญัชีเบ้ืองตน้ 2               3           (4) 

             3200-0004 การขายเบ้ืองตน้                3           (3) 

             3200-0005 การใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน             3           (5) 

    รวม         14         (18) 

  

 



4.7  สาขาวชิาการตลาด 
 

 

              ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิา  

บริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการตลาด จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่  85  หน่วยกิต    
  โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าในประเภทวชิาพาณิชยกรรม  หรือสาขาวชิาพณิชยการ  คือ 
 1.  หมวดวชิาสามัญ ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกติ 

  1.1  วชิาสามญัทัว่ไป    13  หน่วยกิต 

  1.2  วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่  11 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     58 หน่วยกติ 

  2.1  วชิาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต 

  2.2  วชิาชีพสาขาวชิา    24 หน่วยกิต 

  2.3  วชิาชีพสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่   15 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ       4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ช่ัวโมง 

     รวมไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกติ 

 

 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาหรือ

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ   

ต่อไปน้ี     เพิ่มเติม  คือ 

 รหัส  ช่ือวชิา    หน่วยกติ    (ช่ัวโมง) 

 3200-0001 ธุรกิจทัว่ไป          2          (2) 

 3200-0002 บญัชีเบ้ืองตน้ 1          3           (4) 

 3200-0003 บญัชีเบ้ืองตน้ 2               3           (4) 

              3200-0004 การขายเบ้ืองตน้                3           (3) 

              3200-0005 การใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน             3           (5) 

    รวม         14         (18) 

 

 



4.8  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
 

 

               ผูท่ี้จะสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวชิา 

บริหารธุรกิจ  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ และเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่  85  หน่วยกิต    
  โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าในประเภทวชิาพาณิชยกรรม  หรือสาขาวชิาพณิชยการ  คือ 
 1.  หมวดวชิาสามัญ ไม่น้อยกว่า     24   หน่วยกติ 

  1.1  วชิาสามญัทัว่ไป    13  หน่วยกิต 

  1.2  วชิาสามญัพื้นฐานวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่  11 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า     58 หน่วยกติ 

  2.1  วชิาชีพพื้นฐาน    15 หน่วยกิต 

  2.2  วชิาชีพสาขาวชิา    24 หน่วยกิต 

  2.3  วชิาชีพสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่   15 หน่วยกิต 

  2.4  โครงการ       4 หน่วยกิต 

 3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกติ 

4.   ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 

5.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 120 ช่ัวโมง 

     รวมไม่น้อยกว่า  85 หน่วยกติ 

 

 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาหรือ

สาขาวชิาอ่ืนหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  จะตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวชิาชีพ   

ต่อไปน้ี     เพิ่มเติม  คือ 

 รหัส  ช่ือวชิา    หน่วยกติ    (ช่ัวโมง) 

 3200-0001 ธุรกิจทัว่ไป          2          (2) 

 3200-0002 บญัชีเบ้ืองตน้ 1          3           (4) 

 3200-0003 บญัชีเบ้ืองตน้ 2               3           (4) 

             3200-0004 การขายเบ้ืองตน้                3           (3) 

             3200-0005 การใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังาน             3           (5) 

    รวม         14         (18) 
 

 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
ก. ประกาศวทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  เร่ือง การรับสมคัรนกัเรียน – นกัศึกษา 

หลกัสูตรระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาค

พิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)  

ข. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพเขา้สู่หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศ 
เร่ือง  การรับสมคัรนักเรียน – นักศึกษา หลกัสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)    

ภาคพเิศษ(เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์) 

 

ดว้ยวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  จะรับบุคคลทัว่ไปและผูมี้ประสบการณ์

ทาํงานในสถานประกอบการ  หรือส่วนตวั  หรือหน่วยงานภาครัฐ  เขา้ศึกษาต่อในระดบั

ประกาศนียบตัร วชิาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ทั้งสายบริหารธุรกิจ 

และสายช่างอุตสาหกรรม  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)   คุณสมบติั จบการศึกษา ม.6 ,ปวช. หรือเทียบเท่า 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

- สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 - สาขาวชิาการบญัชี      

- สาขาวชิาการตลาด      

 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

- สาขาวชิาเคร่ืองกล (เทคนิคยานยนต)์  

- สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั 

- สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 

- สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

- สาขาวชิาก่อสร้าง 

        

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

 

สายบริหารธุรกจิ 

      - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สายช่างอุตสาหกรรม 

      - สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้า

กาํลงั) 

 

หลกัฐานการสมัครเรียน 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ชุด 

- สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

- สาํเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา(รบ.) 2 ชุด 

- หนงัสือรับรองการทาํงาน(สามารถมีไดม้ากกวา่ 1 หน่วยงาน) 

 

 



 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. มีพื้นความรู้ ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบ เท่า 

2. มีประสบการณ์งานอาชีพ อยา่งนอ้ย 3 ปี 

3. มีหลกัฐานแสดงผลการเรียน/ใบผา่นงาน 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการเทยีบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส. 

1. ผู้ขอรับการประเมิน 

 1  เลือกประเภทวชิา  สาขาวิชาและหรือสาขางานตามความรู้และประสบการณ์ท่ีมี 

 2  ศึกษาคู่มือและเอกสารรายวชิาตามคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3  เขียนคาํร้องขอประเมิน  ตามแบบคาํร้องขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  

พร้อมทั้งกาํหนดรายวชิาท่ีขอรับการประเมิน  ลงในแบบขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

เขา้สู่หน่วยกิต 

2. การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 

-     การสัมภาษณ์ดา้นความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์อาชีพ 

-     การทดสอบเพื่อทราบทศันคติในการเขา้ศึกษาในสาขางาน 

- จดัเตรียมหลกัฐาน/ขอ้มูลต่าง ๆ ในแฟ้มสะสมงาน เช่น ใบรับรองการผา่นงาน  ใบประกาศ 

ใบรับรองผา่นการอบรม ภาพถ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข 
 
 
 
 
 
 

- บทนํา 
- หลกัเกณฑ์การขอประเมินความรู้และประสบการณ์ 
- แนวทางการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพเข้าสู่หน่วยกติ

 



บทนํา 
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2545  มาตรา  15  กาํหนดใหจ้ดัการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  และใหผู้เ้รียนสามารถนาํผลการเรียนท่ีสะสมไวม้าเทียบโอนใน

ระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็

ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบและตามอธัยาศยั จากการฝึกอาชีพ ประสบการณ์ชีวติ  หรือจาก

ประสบการณ์ทาํงานประกอบกบัปัจจุบนัโลกไร้พรมแดนเป็นยคุขอ้มูลข่าวสารเทคโนโลย ี สภาพของ

สังคมและเศรษฐกิจท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  ทาํใหป้ระชาชน นกัเรียน นกัศึกษา                  มีโอกาส

แสวงหาความรู้ไดห้ลากหลายวธีิจากส่ือ อุปกรณ์และแหล่งความรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้จึงเกิดไดทุ้ก

สถานการณ์และทุกเวลา  ซ่ึงส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้นอกชั้นเรียนดงักล่าวไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั  

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หน่วยกิตจะช่วยใหผู้ป้ระกอบอาชีพสามารถพฒันา

สมรรถนะของตนจนไดวุ้ฒิประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือวฒิุ  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)  ท่ีมีมาตรฐานแต่ละสาขาวชิาและสาขางานอยา่งชดัเจน ในระยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่          นกัเรียน 

นกัศึกษาท่ีศึกษาในระบบเพียงอยา่งเดียว 
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นการยอมรับผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์  

ดงันั้นการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  และหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของสถาบนัการอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึง

เปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา ประชาชน  สามารถนาํความรู้และประสบการณ์มาขอรับการประเมิน

เทียบโอน  เพื่อยกเวน้การเรียนรายวชิาในสถานศึกษาท่ีเขา้เรียน  และนบัเป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียน

ตามหลกัสูตรตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงักล่าว 
2.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา  นาํความรู้และประสบการณ์มาทาํการประเมินเทียบโอน

เขา้สู่หน่วยกิต  เป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3.  ขอบข่าย 
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หน่วยกิต  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.)  และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถดาํเนินการไดทุ้กหมวดวชิา  โดย

เทียบโอนไดไ้ม่เกิน 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลกัสูตร 
 
 
 



4.  ประโยชน์ของการเทียบโอน 
 4.1  ด้านผู้เรียน 
  1.  ลดการเรียนซํ้ าในรายวชิา/กลุ่มวชิาท่ีมีประสบการณ์มาแลว้ 
  2.  การเรียนในชั้นเรียนนอ้ยลง  ลดเวลาการเดินทาง 
  3.  ประหยดัค่าใชจ่้าย 
  4.  ผูเ้รียนสนใจเรียนหรือฝึกอบรมในระบบมากข้ึน 

5.  ผูท่ี้เรียนไม่จบการศึกษาในระบบมีโอกาสเลือกเรียนไดต้ามความตอ้งการ 
  6.  เม่ือสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรวชิาชีพ สามารถนาํไปใชใ้นการเขา้ทาํงาน  หรือ

เล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน 
 4.2  ด้านหลกัสูตร 
  1.  การบริหารงานหลกัสูตร ระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ

เขา้สู่หน่วยกิต ช่วยให้รัฐประหยดัค่าใชจ่้ายต่อหวั เช่น ค่าวดัผลและประเมินผล ค่าวสัดุฝึก เป็นตน้ 
  2.  หลกัสูตรตอ้งกาํหนดสมรรถนะ (Competency basec curriculum)  ทาํให้ผูส้าํเร็จ

การศึกษามีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบติังานไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือ

นายจา้ง 

 4.3  ด้านธุรกจิ 

  1.  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพช่วยใหน้ายจา้ง/ลูกจา้ง มีการตก

ลงกนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายและวธีิประเมินผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.  สถานประกอบการจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  จากการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของ

ลูกจา้ง พนกังานท่ีมีคุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาในระบบ 

  3.  สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของทางราชการ หรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ไม่

ตอ้งเสียเวลาค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ 

 4.4  ด้านอ่ืน ๆ 

  1.  บุคลากรของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของทางราชการ  หรือผูป้ระกอบ

อาชีพอิสระ ตระหนกัในการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของตนตลอดเวลา 

  2.  การเรียนรู้ การฝึกเฉพาะดา้นท่ีจาํเป็นต่องานในหนา้ท่ี ช่วยประหยดัเวลาไดม้าก 

  3.  บุคลากรมีความกระตือรือร้นเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ  และพฒันาทกัษะท่ีขาด

แคลนส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยส่วนรวม 

4.  สถานประกอบการสามารถสร้างงาน ผลิตงานไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 



ในกรณีท่ีตอ้งการสาํเร็จการศึกษา หรือฝึกอบรมใหเ้ร็วข้ึน หรือไม่ตอ้งการเรียนในชั้น

เรียนสามารถขอประเมินความรู้ตามรายวชิาหรือกลุ่มวชิาในหลกัสูตรได ้ ถา้ผูข้อเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้ สามารถเทียบเป็นหน่วยกิตไดโ้ดยไม่

ตอ้งเรียนในรายวชิาหรือกลุ่มวชิานั้น 

5.  นิยามศัพท์ 

 การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย วธีิการศึกษา หลกัสูตรระยะเวลา

ของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

 การศึกษานอกระบบ  หมายถึง  การศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย       

รูปแบบวธีิการจดัการศึกษา   ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัของ

การจดัการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่ม 

 การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง  การศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ

ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้มหรือแหล่ง

ความรู้อ่ืน ๆ 

 ผลการเรียนรู้  หมายถึง  ผลการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั ซ่ึง

ครอบคลุมดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติ 

 ความรู้และประสบการณ์  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติท่ีเกิดจากการผา่น

การศึกษา ฝึกอบรม ในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั จากการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์การ

ทาํงานท่ีผา่นมาท่ีสะทอ้นถึงกระบวนการทาํงานและการพฒันาอาชีพ การฝึกอาชีพ การแสวงหาความรู้

จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หน่วยกิต (The Recognition of Prior Leaming : 

RPL)  หมายถึง  กระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบวา่บุคคลท่ีมาขอเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ ความชาํนาญ เจตคติ รวมทั้งกิจนิสัยตามสมรรถนะตรงตาม

รายวชิา กลุ่มวชิาท่ีขอเทียบหรือไม่ โดยตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้ จึงสมารถเทียบเป็น

หน่วยกิตได ้และไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเรียนในรายวชิาหรือกลุ่มวชิานั้น 

 การประเมินเบ้ืองตน้ หมายถึง การสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลกัฐาน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บุคคลท่ีมาขอ

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในรายวชิาหรือกลุ่มวชิา มีความรู้ตามท่ีจะขอเทียบแน่นอน เพื่อ

ไม่ใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้าย ทั้งผูข้อเทียบโอนและสถานศึกษา 

 กลุ่มวชิา หมายถึง รายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ ในหมวดวชิาสามญัหรือรายวชิาในกลุ่มวิชา แต่ละ

สาขาวชิาชีพตามโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

 



หลกัเกณฑ์การขอประเมินเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 
1.  คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 
 1.1  เป็นนกัเรียน  นกัศึกษาสถานศึกษาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

หรือหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 1.2  มีพื้นความรู้และประสบการณ์ในรายวชิาหรือกลุ่มวชิาท่ีขอประเมิน โดยมีหลกัฐานท่ีแสดง

ถึงความรู้และประสบการณ์ 
2.  เง่ือนไขการขอรับการประเมิน 
 ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ   (ปวช.)   หรือหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   ดงัน้ี 
 2.1  นกัเรียน/นกัศึกษาลงทะเบียนเพือ่ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไดไ้ม่เกิน 2 

ใน 3 ของจาํนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
 2.2  นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานฝึกอาชีพ  หรือ

ทาํงานในงานอาชีพนั้นอยูแ่ลว้   หรือมีความรู้ในรายวชิาตามหลกัสูตรดงักล่าวก่อนเขา้เรียน  หรือเขา้

เรียนแลว้แต่ขอไปเรียนหรือฝึกปฏิบติัในสถานฝึกอาชีพ   จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และ 

ประสบการณ์เพื่อยกเวน้การเรียนรายวชิานั้นได ้  นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีประเมินแลว้ไม่ผา่นเกณฑ ์         

จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนนั้นอีกไม่ได ้  แต่สามารถลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนนั้นได ้  หรือสามารถขอรับคาํแนะนาํจากคณะกรรมการเพือ่ขอใชเ้ป็นขอ้มูลในการขอรับ

การประเมินในภาคเรียนต่อไป 
3.  การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 3.1  การประเมินเบื้องต้น 
  1.  พิจารณาหลกัฐานท่ีทางราชการและ/หรือสถานประกอบการออกให ้เช่น           

ใบสาํคญัวฒิุบตัรเกียรติบตัร  หนงัสือรับรองของสถานประกอบการ รางวลั  ฯลฯ 
  หลกัฐานท่ีนาํมาแสดงพิจารณาเง่ือนไข ดงัน้ี 
  -  หลกัฐานตอ้งมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัถึงวนัขอประเมิน หรือให้อยูใ่นดุลยพินิจของ

สถานศึกษา ถา้เป็นหลกัฐานท่ีภาคเอกชนออกใหต้อ้งเป็นภาคเอกชนท่ีประกอบการถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 
  -  รายวชิา  กลุ่มวชิาท่ีเสนอขอใหป้ระเมิน จะตอ้งมีจาํนวนชัว่โมงปฏิบติังาน และ/หรือ

ฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่จาํนวนชัว่โมงของรายวชิาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และมีสมรรถนะหรือเน้ือหาท่ี

สอดคลอ้งกบัรายวชิา กลุ่มวิชา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
  2.  พิจารณาขอ้มูลการสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ 
 



 3.2  การประเมินความรู้และประสบการณ์  ใชว้ธีิการและเคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลายตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรท่ีขอประเมิน โดย

คณะกรรมการประเมินเป็นผูด้าํเนินการ (ตามกรอบและวธีิการประเมินท่ีกาํหนดในตอนท่ี 3) 
 3.3  การตดัสินผลการประเมินและการใหค่้าระดบัผลการประเมิน 
  1.  ใหต้ดัสินผลการประเมินเป็นรายวชิาตามรายวชิาในหลกัสูตร 
  2.  ตอ้งไดค้ะแนนจากการประเมิน เพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หน่วย

กิตไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของแต่ละรายวชิาท่ีขอประเมิน ถา้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใหท้าํการ

ประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั บางส่วนอาจประเมินเช่นเดียวกบัการประเมินผลการเรียนใน

สถานศึกษาปกติ และเวลาท่ีใชใ้นการประเมินจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่เวลาเรียนต่อสัปดาห์ท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตร หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  3.  ใหใ้ชค้่าตวัเลขแสดงค่าระดบัผลการประเมิน ตามค่าระดบัผลการเรียนตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรท่ีขอประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ 
 3.4  วธีิการประเมินตามขอ้ 3.1 และ 3.2  สถานศึกษาอาจจดัใหมี้การประเมินเป็นกลุ่มหรือเป็น

รายบุคคลก็ได ้ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจและความพร้อมของสถานศึกษา 
4.  ผู้ประเมิน 
 ใหส้ถานศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาํเนินการประเมิน ดงัน้ี 
 4.1  คณะกรรมการประเมินเบ้ืองตน้ ประกอบดว้ยผูรั้บผิดชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีรอง

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ หวัหนา้งานหลกัสูตรและการสอน หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผลการศึกษา

ร่วมเป็นคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีประเมินจากหลกัฐานขอ้มูลท่ีผูข้อรับประเมินนาํมาแสดงไวแ้ละ

สัมภาษณ์ 
 4.2  คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์ ประกอบดว้ยผูรั้บผิดชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 

คน โดยมีหวัหนา้แผนกวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิา ผูส้อนหรือครูฝึกในรายวชิานั้น และผูเ้ช่ียวชาญดา้น

วชิาชีพ ร่วมเป็นคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีประเมินวา่ผูข้อรับการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ความ

ชาํนาญ เจตคติ รวมทั้งกิจนิสัยตามสมรรถนะ (Competencies)  ในรายวชิาท่ีขอประเมินผา่นเกณฑ์

หรือไม่ การประเมินตอ้งดาํเนินการใหมี้มาตรฐานชดัเจน สมเหตุสมผล ยติุธรรม          โปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้
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