(ร่าง)

การจัดการศึกษา
โครงการเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการประชุมการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
สาหรับโรงเรียนที่เปิดหลักสูตรและที่แจ้งความจานงการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคูกับการสงเสริมวิชาชีพ เพื่อใหนักเรียน
มีวิชาชีพ ทักษะทางอาชีพ และลักษณะนิสัยการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และ/หรือ
เขาสูตลาดแรงงานอยางมีทักษะในอาชีพ และเปนกําลังคนที่ตรงตอความตองการของประเทศ โดยจะสนับสนุน
ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการจัดหลักสูตร/แผนการเรียนที่หลากหลายตอบสนองนักเรียนที่มีเปาหมาย
การเรี ย นแตกต า งกั น สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดําเนินงานโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปนการเพิ่ม
โอกาสทางการศึ กษาดานวิชาชีพใหกับนักเรี ยนระดับการศึ กษาขั้น พื้นฐานใหส ามารถจบการศึกษา โดยไดรั บ
วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางในการจัดการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ควบคู ไปกั บ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทํา
เอกสาร เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (ฉบับราง) ขึ้น ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับความเปน มา
ของโครงการ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาสั งกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรวมมือระหวางสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานและสํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาในการจัดโครงสร า งหลั กสู ต รสถานศึ ก ษา
การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน เกณฑการจบการศึกษา และเอกสาร
หลั กฐานการศึ กษา รวมถึ งบทบาทและหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาและอาชีว ศึกษาจั งหวัด ในการ
ดําเนินงานตามโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเกี่ยวของทุกฝาย จะเห็นแนวทางในการจัดการศึกษาโครงการเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอขอบคุณ คณะผูจัดทํา ผูทรงคุณวุฒิ ผูใหขอมูลขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนในการจัดการศึกษาตามโครงการ ทําใหการจัดทําเอกสารเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดีมา ณ โอกาสนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พฤษภาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทที่ ๑ บทนํา
• ความเปนมา
• วัตถุประสงค
• กลุมเปาหมาย
• ระยะเวลาดําเนินโครงการในระยะแรก
• เงื่อนไขการเรียนในโครงการ
• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ ๒ การจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
• ลักษณะที่ ๑
• ลักษณะที่ ๒
• ลักษณะที่ ๓
บทที่ ๓ การจัดการศึกษาโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
• โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
• การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียน
• การเทียบโอนผลการเรียน
• เกณฑการจบการศึกษา
• เอกสารหลักฐานการศึกษา
บทที่ ๔ บทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• อาชีวศึกษาจังหวัด
• สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๖
๙
๙
๑๒
๑๒
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๕

สารบัญ (ตอ)
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
• แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
• ตัวอยางการเทียบโอนผลการเรียนระหวางหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และสอศ.
• ปฏิทินการดําเนินงาน
• ภารกิจและบทบาทหนาที่
• (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๘
• ตัวอยางใบสมัครเขาเรียน โครงการเรียนรวมหลักสูตรหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

หนา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕

๑

บทที่ ๑
บทนํา
  

ความเปนมา
สืบ เนื่ องจากกระทรวงศึกษาธิการมี นโยบายในการส งเสริมใหผูเรียนเรียนด านอาชีวศึกษาเพิ่ มมากขึ้น
เพื่อรองรับการจางงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอาชีพ
ที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน ที่กําลังขยายตัวในทุกภาคสวน กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานที่ผลิต
กําลังคนจําเปนอยางยิ่งตองเรงประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ใหนักเรียนหันมาสนใจเรียนทางดานอาชีพ ซึ่งมี
ตลาดรองรั บ ให ม ากขึ้ น แต เนื่ อ งจากสภาพป จ จุบั น ค านิ ย มของผู ป กครองและผู เรี ย นมุ งที่ จะเรี ย นทางด า น
สามัญเพื่อเขาสูระดับอุดมศึกษา สงผลใหขาดกําลังคนในภาคแรงงานเปนอยางมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายใหมีการ
จัดการศึกษาหลักสูตรเรียนรวมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคูกันไป เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี ค วามรู พื้ น ฐานทางด า นสามั ญ และอาชี พ และสามารถเข า สู ต ลาดแรงงานได ทั น ที
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพถือเปนอีกเสนทางหนึ่งที่สอดคลองและสัมพันธกับตลาดแรงงาน
สามารถผลิ ตกํ า ลังคนในระดั บ ฝ มือที่ ได มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) และ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) ได ต ระหนั ก ถึ งความสํ าคั ญ ดั งกล า ว จึ งจํ า เป น ต อ งจั ด การ
อาชี วศึ กษาอย า งหลากหลาย เพื่ อเป น การเพิ่ มโอกาสทางการศึก ษาด านวิชาชีพ ใหแ กป ระชาชนวัยเรียนและ
วัยทํางานตามความถนัดความสนใจ และเขาเรียนอาชีวศึกษางายขึ้น ดวยการขยายวิชาชีพและกลุมเปาหมายเขาสู
ระบบการจัดการอาชีวศึกษาไดอยางทั่วถึง อันเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
ประสงค จ ะเรี ย นควบคู กั น ไปทั้ ง การศึ ก ษาทางสามั ญ และทางวิ ช าชี พ เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาผู เรี ย นจะได รั บ
วุฒิ การศึกษาตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐานระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิ การศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ งนี้ เปนไปตามบั นทึ กขอตกลงความรวมมือระหวางสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่ อเพิ่ มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกป ระชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ
ความสนใจ
๒. เพื่อขยายกลุมเปาหมายผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา
๓. เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียนควบคูไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

กลุมเปาหมาย
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถานศึกษาสังกัด สอศ. โครงการเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาดําเนินโครงการในระยะแรก
ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

เงื่อนไขการเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๒. ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ และทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๓. เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
๔. เขารับการทดสอบ V-NET และ O-NET

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรอาชีวศึกษา
๒. ผูเรียนสามารถเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ
๓. ผูเรียนมีทางเลือกในการศึกษาตอที่หลากหลายมากขึ้น

๓

บทที่ ๒
การจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  

กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
เปน ๓ ระดับคือ
๑. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
๒. การศึกษาระดับประถมศึกษา
๓. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปน ๒ ระดับ คือ
๓.๑ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๓.๒ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๒.๑ ประเภทสามัญศึกษา
๓.๒.๒ ประเภทอาชีวศึกษา
สําหรับ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รับผิดชอบการจัดการศึกษาประเภทสามัญศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
จากสภาวการณที่ผานมา สถานศึก ษาสังกัด สพฐ. ไดจัด ทําความรวมมือกับ สถานศึก ษาสังกัด สอศ.
ในการเปดโอกาสใหเด็ก ที ่อยู พื ้น ที ่ห างไกล ยากจน และดอ ยโอกาสทางการศึก ษาเขาศึก ษาตอ ในดานอาชีพ
ตามหลัก สูต รประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) ในสถานศึก ษา สัง กัด สพฐ. ตามความตอ งการอยา งทั ่ว ถึง
เมื่อ ผูเรียนสําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพ เพื่อดํารงชีวิตได และพรอมเขาสูตลาดแรงงานได
อยางมีคุณภาพ โดยการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ใน
๓ ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ ๑
วิธี การ : ลงทะเบี ยนเป นนั กเรียนของสถานศึ กษาสั งกัด สอศ. เรียนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) นักเรียนจบการศึกษาแลวไดรับ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. โดยมี
จัดการเรียนการสอน ๒ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ บุคลากรจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ไปสอนที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
รูปแบบที่ ๒ โรงเรียนสังกัด สพฐ. สงนักเรียนไปเรียนที่สถานศึกษาสังกัด สอศ.

๔

ลักษณะที่ ๒
วิ ธี ก าร : ลงทะเบี ย นเป น นั กเรี ยนของสถานศึ กษาสังกั ด สพฐ. เรียนหลักสูตรมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
ที่เนนวิชาชีพ นักเรียนจบการศึกษาแลว ไดรับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และเรียน
ตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ดําเนินการได ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ ๑ นักเรียนไดรับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่เนนวิชาชีพ และเทียบโอนผลการเรียน
เพื่อเรียนตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. อีก ๑ ภาคเรียน จึงไดรับวุฒิ ปวช.
แนวทางที่ ๒ นักเรียนไดรับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลายที่เนนวิชาชีพ สามารถเรียนตอหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ได โดยไม ต อ งเรี ย นปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ ใช เวลาเรี ย นหลั ก สู ต ร ปวส.
ไมนอยกวา ๒ ป จึงไดรับวุฒิ ปวส.

ลักษณะที่ ๓
วิธี ก าร : ลงทะเบี ยนเป นนั กเรียนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) โดยมี ส ถานศึ ก ษาสั งกั ด สอศ. เป น พี่ เลี้ ย ง ทั้ งนี้ ให เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ก ารขอเป ด สอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด สพฐ. นั ก เรี ย นจบการศึ ก ษาแล ว ได รั บ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
นอกจากการเรี ยนใน ๓ ลั กษณะดั งกล าวแล ว สอศ. ได ดําเนิ นโครงการการเรียนรายวิชาสะสมหน วยกิ ต
เตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational Education: Pre-VEd.) ประกอบดวย รายวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาเตรียม
ปวช. และรายวิชาเตรียม ปวส. ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการเรียนดานอาชีวศึกษาใหกับผูสนใจ
นักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดมีโอกาสศึกษาตอหลักสูตรอาชีวศึกษา
ตามความถนัดและความสนใจ โดยสามารถนําผลการเรียนจากรายวิชาดังกลาว มาเทียบโอนเพื่อนับจํานวนหน วยกิต
สะสม ภายหลังจากที่ไดสมัครเขาเรียนและขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ.
ปจจุบัน การจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาวยังพัฒนากําลังคนดานอาชีพไดไมเพียงพอกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควบคูกับการสรางเสริมทักษะทางอาชีพ มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพใหกับนักเรียน สามารถเขาสูโลกอาชีพ
เปนแรงงานระดับฝมือ หรือประกอบอาชีพอิสระ สงผลใหมีการเพิ่มจํานวนผูศึกษาตอดานอาชีวศึกษา สพฐ. จึงได
มีความรวมมือกับ สอศ. ดําเนินโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

๕

บทที่ ๓
การจัดการศึกษาโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุ ทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่ อใหสถานศึกษานําไปจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษา
โดยกําหนดโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชา
หนวยกิต
๑. รายวิชาพื้นฐาน
๑.๑ ภาษาไทย
๑.๒ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑.๓ วิทยาศาสตร
๑.๔ คณิตศาสตร
๑.๕ สังคมศึกษา
๑.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๗ ศิลปะ
๑.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๑ รายวิชาเพิ่มเติมทีส่ อดคลอง
กับนโยบายของ ศธ.
- หนาที่พลเมือง
๒.๒ รายวิชาตามจุดเนนของ
สถานศึกษา
๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

๔๑ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๘ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๓ นก.
ไมนอยกวา ๔๐ นก.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๖
รายวิชา
หนวยกิต
๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต
๑.๑ กลุมวิชาภาษาไทย
๑.๒ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
๑.๓ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
๑.๔ กลุมวิชาคณิตศาสตร
๑.๕ กลุมวิชาสังคมศึกษา
๑.๖ กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒ นก.
๒.๓ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา ๓๘ นก. ๒.๔ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๓๖๐ ชั่วโมง
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไมนอยกวา ๘๑ นก. รวม

ไมนอยกวา ๒๒ นก.
ไมนอยกวา ๓ นก.
ไมนอยกวา ๖ นก.
ไมนอยกวา ๔ นก.
ไมนอยกวา ๔ นก.
ไมนอยกวา ๓ นก.
ไมนอยกวา ๒ นก.

ไมนอยกวา ๗๑ นก.
ไมนอยกวา ๑๘ นก.
๒๔ นก.
ไมนอยกวา ๒๑ นก.
๔ นก.
๔ นก.
ไมนอยกวา ๑๐ นก.
๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
ไมนอยกวา ๑๐๓ นก.

๖
การจั ด หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โครงการเรี ย นร ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) รวมมือกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กําหนดโครงสรางหลักสูตรและเวลาเรียน การจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล การฝกประสบการณ/ฝกงานในสถานประกอบการ และการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน เพื่อให
นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนครบตามโครงสรางของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
๒๕๕๖ ควบคูกันโดยใชเวลาเรียนไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
๑. รายวิ ช าพื้ น ฐาน สถานศึ ก ษาสั งกั ด สพฐ. จั ดรายวิ ช าพื้ น ฐาน ๘ กลุ ม สาระการเรีย นรู จํ านวน
๔๑ หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร
- วิทยาศาสตร
- สังคมศึกษา
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ไมนอยกวา ๔๑ หนวยกิต
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๘ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๖ นก.

อนึ่ ง การจั ด รายวิ ช าพื้ น ฐานให พิ จ ารณามาตรฐานการเรี ย นรู / ตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับจุดประสงคและเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตร ปวช. โดยมีความสอดคลองไมนอยกวารอยละ ๖๐

๗
๒. รายวิชาเพิ่ มเติ ม สถานศึกษาสังกัด สอศ. จัดรายวิชาหมวดวิชาทั กษะวิชาชีพ ตามหลักสูตร ปวช.
ไมนอยกวา ๗๑ หนวยกิต ประกอบดวย
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
- กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
- กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
- กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
- ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา ๗๑ หนวยกิต
ไมนอยกวา ๑๘ นก.
๒๔ นก.
ไมนอยกวา ๒๑ นก.
๔ นก.
๔ นก.

สถานศึ ก ษา สั งกั ด สพฐ. แต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณารายวิ ช าหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ ของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สอศ. กํ า หนดเป น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สพฐ. ไม น อ ยกว า
๔๐ หน ว ยกิ ต ตามจุ ด เน น ของสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาต อ งจั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการดวย
๓. กิจกรรมพั ฒนาผูเรียน สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จัดกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนตามโครงสรางเวลาเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๖๐ ชั่วโมง ตลอด ๓ ป
ทั้ งนี้ สถานศึ ก ษาสั งกั ด สพฐ. และ สอศ. ที่ เข า ร ว มโครงการเรีย นรวมหลั กสู ต รอาชี วศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายตองรวมกันวางแผนการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในแตละสาขา ใหผูเรียนเรียนครบตาม
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา และมีเวลาเรียนไมนอยกวา ๓ ป

๘

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จัดการศึกษาตามโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรู

หนวยกิต
๔๑ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๖ นก.
๘ นก.
๓ นก.
๓ นก.
๓ นก.
ไมนอยกวา ๔๐ นก.

๑. รายวิชาพื้นฐาน
๑.๑ ภาษาไทย
๑.๒ ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
๑.๓ วิทยาศาสตร
๑.๔ คณิตศาสตร
๑.๕ สังคมศึกษา
๑.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๗ ศิลปะ
๑.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๑ รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- หนาที่พลเมือง
๒.๒ รายวิชาเพิ่มเติมจัดตามหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร ปวช.
๑) กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๓) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
๔) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
๕) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๒ นก.

รวม

ไมนอยกวา ๑๘ นก.
๒๔ นก.
ไมนอยกวา ๒๑ นก.
๔ นก.
๔ นก.
๓๖๐ ชั่วโมง
ไมนอยกวา ๘๑ นก.

๙

การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียน
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาสังกัด สอศ. วางแผนรวมกันในการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียน ดังนี้
๑. รายวิชาพื้น ฐาน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. เปนผูจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียน
และตัดสินผลการเรียนของผูเรียนตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด
๒. รายวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษา สังกัด สอศ. เปนผูจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียน
และตัดสินผลการเรียน ของผูเรียนตามแนวปฏิบัติที่ สอศ. กําหนด
รายวิ ชาที่ สอดคล องกั บนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ สถานศึ กษา สั งกัด สพฐ. เป นผู จัดการเรี ยน
การสอน วัดและประเมินผลการเรียน และตัดสินผลการเรียนของผูเรียนตามแนวปฏิบัติ ที่ สพฐ. กําหนด
๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา สังกัด สพฐ. เปนผูจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วัดและประเมินผล
การรวมกิจกรรม และประเมินผลการผานกิจกรรมของผูเรียนตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด
สําหรับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหผูเรียน ใหสถานศึกษาสังกัด สอศ. จัดหาสถานประกอบการ
จัดตารางการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเปนผูวัดและประเมินผล และ
ตัดสินผลการเรียนของผูเรียนตามแนวปฏิบัติที่ สอศ. กําหนด

การเทียบโอนผลการเรียน
สถานศึ ก ษาสั งกั ด สพฐ. และสถานศึ ก ษาสั งกั ด สอศ. แต ง ตั้ งคณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น
เพื่ อดําเนินการเที ยบโอนผลการเรียนให ผูเรียนเรียนครบตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กําหนด ดังนี้
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. รับ เที ยบโอนผลการเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปนรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียน
รวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
๑) การเที ย บโอนผลการเรี ย นดํ า เนิ น การได ร ะหว า งเรี ย น โดยเป น ความร ว มมื อ ระหว า ง
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. และ สอศ.
๒) จํานวนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียน ใหผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏ โดยใหปรับชื่อรหัสวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษากําหนด

๑๐
๓) การตรวจสอบผลการเรีย นและจํ านวนหน ว ยกิ ตเพื่ อ ตรวจสอบวา ผู เรี ย นเรี ย นครบตาม
โครงสรางหลักสูตร เมื่อจบภาคเรียนที่ ๑ ชั้ นมัธยมศึกษาป ที่ ๖ โดยคณะกรรมการเที ยบโอนผลการเรียนของ
สถานศึกษา
๔) สถานศึ ก ษาสั งกั ด สพฐ. จั ดทํ า ใบแสดงผลการเรีย นรายวิ ช าของนั ก เรีย นตามโครงสรา ง
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานการศึกษาในการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตร ปวช.
๕) การคิดผลการเรียนเฉลี่ยใหเปนไปตามเกณฑของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด โดยคิด
ตามกลุมสาระการเรียนรูทุกภาคเรียน ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
๖) การจั ด ทํ าระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (ปพ. ๑) ให ก รอกจํ านวนหน วยกิ ต รายวิ ช า และ
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ใหครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
๗) สถานศึกษา สังกัด สพฐ. จัดเก็บ รักษาหลักฐานแสดงผลการเรียน ผลการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ ผลการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และหลักฐานการเทียบโอนที่ดําเนินการ โดยคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียน ไวเปนหลักฐาน
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถานศึกษา สังกัด สอศ. เทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
๑) รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน ๔๑ หนวยกิต รับเทียบโอนเปน
รายวิ ช าในหมวดทั ก ษะชี วิ ต ๒๒ หน วยกิ ต อี ก ๑๙ หน ว ยกิ ต เที ย บโอนเป น รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี
๑๐ หนวยกิต และ/หรือหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.
ทั้งนี้ รายวิชาที่สถานศึกษา สังกัด สอศ. รับเที ยบโอนผลการเรียนได ผูเรียนจะตองไดผลการเรียน
ตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป
๒) กิ จกรรมพั ฒ นาผู เรี ย น ตามหลัก สู ตรสถานศึ กษา สั งกั ด สพฐ. เที ยบโอนเป น กิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้ งนี้ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สอศ. จั ด ทํ า ใบแสดงผลการเรี ย นรายวิ ช าของนั ก เรี ย นตามโครงสร า ง
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานการศึกษาในการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๑๑
ตารางการเทียบโอนผลการเรียนระหวางหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ สอศ.
โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑. รายวิชาพื้นฐาน
๑.๑ ภาษาไทย
๑.๒ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑.๓ วิทยาศาสตร
๑.๔ คณิตศาสตร
๑.๕ สังคมศึกษา
๑.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๗ ศิลปะ
๑.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หนวยกิต

สถานศึกษาสังกัด สอศ.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖

๔๑ นก.
๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต
๖ นก.
๑.๑ กลุมวิชาภาษาไทย
เทียบโอนผลการเรียน
๖ นก.
๑.๒ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
รายวิชาพื้นฐาน
จากหลั
ก
สู
ต
รสถานศึ
ก
ษา
๖ นก.
๑.๓ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
สังกัด สพฐ.
๖ นก.
๑.๔ กลุมวิชาคณิตศาสตร
เปนผลการเรียนหมวด
๘ นก.
๑.๕ กลุมวิชาสังคมศึกษา
วิชาทักษะชีวิตภายใต
๓ นก.
เงื่อนไขหลักสูตร ปวช.๑.๖ กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๓ นก.
๓ นก.

หนวยกิต
ไมนอยกวา ๒๒ นก.
๓ นก.
๖ นก.
๔ นก.
๔ นก.
๓ นก.
๒ นก.

มีหนวยกิตของรายวิชาพื้นฐานอีก ๑๙ นก.

๒. รายวิชาเพิ่มเติม

ไมนอยกวา ๔๐ นก.

เทียบโอนผลการเรียน
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
จากหลักสูตร ปวช. เปนผลการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ภายใตเงื่อนไขหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมผูเรียน/ชุมนุม ชมรม
กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ

รวม

๓๖๐ ชั่วโมง

๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ เทียบโอนผลการเรียนไมนอยกวา ๗๑ นก.
๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐานจากไมนอยกวา ๑๘ นก.
๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรสถานศึกษา
๒๔ นก.
สังกัด สพฐ. หรือตาม
๒.๓ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ขอตกลงรวมกัน เปไม
น นอยกวา ๒๑ นก.
๒.๔ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพผลการเรียนหมวดวิชา
๔ นก.
ทักษะวิชาชีพภายใต
๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเงื่อนไขหลักสูตร ปวช.
๔ นก.
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๑๐ นก.
สถานศึกษาสังกัด สอศ รับเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
ที่เหลือของรายวิชาพื้นฐาน เปนผลการเรียนในหมวดวิชา
เลือกเสรี ๑๐ หนวยกิตภายใตเงื่อนไขหลักสูตร ปวช.
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
เทียบโอนผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จากหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เปนผลการประเมิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภายใตเงื่อนไขหลักสูตร ปวช.

ไมนอยกวา ๘๑ นก.

รวม

ไมนอยกวา ๑๐๓ นก.

๑๒

เกณฑการจบการศึกษา
นักเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองผานเกณฑการจบการศึกษา
ดังนี้
๑. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๑.๑ ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้ นฐาน และเพิ่ มเติม โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต
๑.๒ ผู เรี ย นต อ งได ห น ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รไม น อ ยกว า ๗๗ หน ว ยกิ ต โดยเป น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
๔๑ หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
๑.๓ ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
๑.๔ ผู เรี ย นมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ในระดั บ ผ านเกณฑ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากําหนดผานการประเมินคุณธรรมอยูในระดับดี
๑.๕ ผู เรี ย นเข า ร ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากําหนด
๒. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๒.๑ ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒.๒ ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
๒.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

เอกสารหลักฐานการศึกษา
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาในการจัดการเรียนรูรวมกัน
เมื่อผูเรียนเรียนรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษา สังกัด สพฐ. และ สถานศึกษา สังกัด สอศ. จัดทําใบแสดงผลการเรียน
รายวิ ช าของนั ก เรี ย น และรายงานจํ า นวนหน ว ยกิ ต และผลการเรี ย นของผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลระหว า ง
๒ สถานศึกษา เพื่อใหไดรับทราบผลการเรียนตามที่สถานศึกษากําหนดรวมกัน

๑๓
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๒.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียน ปพ.๑ ปวช.
๒) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร
๓) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ปพ. ๓ ปวช.)
๔) เอกสารหลั ก ฐานแสดงผลการเรีย น ผลการฝก ประสบการณ ฯลฯ เป นรายภาคจาก
สถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่ใชประกอบการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
๒.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
๒) ประกาศนียบัตร (ปพ. ๒ : พ)
๓) แบบรายงานผู สํ า เร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สูตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
ทั้งนี้ ตองระบุโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาในชองหมายเหตุ
ในแบบ ปพ.๑ : พ ปพ.๓ : พ และในทะเบียนนักเรียน

๑๔

บทที่ ๔
บทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
  

โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีบทบาทและหนาที่ ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑. กํ าหนดนโยบายแนวทางการดําเนิน งานโครงการเรีย นรว มหลักสูต รอาชีว ศึก ษาและมัธ ยมศึก ษา
ตอนปลาย
๒. ประสานความรวมมือระหวาง สพฐ. สอศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. จัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. ติดตาม กํากับ ดูแลผลการดําเนินงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบายของ สพฐ. ในเรื่องการเปดสอนวิชาชีพ
๒. แตงตั ้งคณะทํ า งานรับ ผิด ชอบการดําเนิน การโครงการและประเมิน ความพรอ มของสถานศึก ษา
ที่ขอเปดสอนวิชาชีพ
๓. รายงาน สพฐ. เพื ่อ ทราบการเขา รว มและออกจากโครงการเรีย นรว มหลัก สูต รอาชีว ศึก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
๔. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินการของสถานศึกษา
๕. สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๖. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

อาชีวศึกษาจังหวัด
๑. ประสานกับสถานศึกษา สพฐ. ที่เปนกลุมเปาหมายของโครงการเพื่อจัดทําขอตกลง
- สาขาวิชาที่เปดสอนในสถานศึกษา สพฐ.
- จํานวนนักเรียนในแตละสาขาวิชา
- จัดทําตารางสอนรวมกัน

๑๕
คูขนาน

๒. ประชุมกําหนดความรับผิดชอบของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในจังหวัดเพื่อจัดการเรียนการสอนรวม

๓. จัดสรร บริหารทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในจังหวัดเพื่อจัดการเรียนการสอนรวมคูขนาน
เกิดประสิทธิภาพ
๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. แตงตั้งคณะทํ างานเพื ่อศึกษาแนวทางการจัด การเรีย นรว มหลัก สูตรอาชีว ศึกษาและมัธ ยมศึก ษา
ตอนปลายในสถานศึกษา
๒. วางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษารวมกันระหวางสถานศึกษาสังกัด สพฐ. กับ สถานศึกษาสังกัด
สอศ.
๓. ขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
๔. เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอเขารวมโครงการการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕. ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสถานศึกษาสังกัด สพฐ. กับ สถานศึกษาสังกัด สอศ.
๖. วางแผนและเตรียมความพรอมในปจ จัย ตาง ๆ ที่เกี่ย วของในการเปดสอนวิช าชีพตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
๗. ประชาสัมพันธใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมหลักสูตร
อาชีว ศึกษาและมัธ ยมศึก ษาตอนปลายในสถานศึก ษา และรายงานแผนจัด ชั้น เรีย นรายป และแผนการรับ
นักเรียน ประจําปการศึกษา ให สพฐ. โดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายทราบ
๘. แตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อทําหนาที่พิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
๙. รายงานผลการดํ า เนิน งานตอ สํ านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา และหนว ยงานที ่เกี ่ย วขอ ง ทุก สิ ้น ป
การศึกษา
๑๐. สถานศึ ก ษาบั น ทึ ก ข อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คลในระบบ Data Management Center (DMC)
ตามกําหนดเวลาที่ สพฐ. กําหนดเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน คาใชจายรายหัวจาก สพฐ.
๑๑. สถานศึก ษาในโครงการจัด การเรีย นรว มหลัก สูต รอาชีว ศึก ษาและมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
ในสถานศึกษายืนยันขอมูลนักเรียนในระบบ DMC ตามแนวปฏิบัติที่สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
ทั้งนี้ หากสถานศึกษามีความประสงคจะออกจากโครงการ ตองแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่ทําบัน ทึก ขอตกลงความรว มมือ ทราบลวงหนาอยางนอย ๑ ปการศึกษา และตอ ง
จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในโครงการฯ ตอไปจนจบหลักสูตร จึงออกจากโครงการได

๑๖
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(๒๕๔๖). เรือ่ ง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๓). แนวทางการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๔๖). เอกสารแนวดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา.
เอกสารอัดสําเนา.
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๕๗). หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (เพิม่ เติม พ.ศ.๒๕๕๗) [ออนไลน]. เขาถึงขอมูล
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จาก bsq2.vec.go.th/course/2556/course56new.html
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๓).
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๓). แนวทาง
การบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
หนวยศึกษานิเทศก, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๕๖). คูมือแนวปฏิบัติการเรียนรายวิชา
สะสมหนวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Vocational Education : Pre-VEd.). กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

๑๗

ภาคผนวก

๑๘
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา
---------------------------

จากเอกสารแนวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญา (สํานักทดสอบทางการศึกษา, ๒๕๔๖: หนา ๒๕-๒๖) ไดระบุ การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร
เฉพาะอื่นๆ เขาสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ประเภทสามัญศึกษา) ไวดังนี้
๑.๕ การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเฉพาะอื่นๆ เขาสูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ (ประเภทสามัญศึกษา)
เป น การเที ย บโอนผลการเรี ย นให แก ผู ที่ นํ าผลการเรี ย นจากหลั ก สู ต รเฉพาะอื่ น ๆ ซึ่ ง หมายถึ ง
หลักสูตรเฉพาะทางตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ที่จัดเปนหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมาย หลักสูตรของหนวยงานตางๆ
เช น หลั ก สู ต รของรัฐ วิ ส าหกิ จ หลั ก สู ต รของหน ว ยราชการ หลั ก สู ต รของหน ว ยงานราชการอื่ น หลั ก สู ต รของ
หนวยงาน/สถานศึกษาเอกชน ซึ่งเปนการเทียบโอนจากการศึกษารูปแบบหนึ่งไปสูการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง หรือ
รูปแบบเดียวกัน มีแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๗ แสดงแนวปฏิบัตใิ นการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเฉพาะอืน่ ๆ เขาสูหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ประเภทสามัญศึกษา)
เข้ าสู่
หลักสูตรเฉพาะอื่น ๆ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภทสามัญศึกษา)
แนวปฏิบัติ
วิธีการ
๑. เกณฑที่ใชในการพิจารณา ไดแก โครงสรางหลักสูตร
๑) พิจารณาเอกสาร/หลักฐานแสดงผลการเรียน และเอกสารแสดงพื้นความรูเดิม
เพื่อจัดชวงชั้น/ระดับ หรือจัดเขาชั้นเรียน
๒) พิจารณาโครงสรางของหลักสูตรที่ขอเทียบโอน กรณีที่รายวิชากําหนดน้ําหนัก
เปนชั่วโมง และไมไดกําหนดน้ําหนักเปนหนวยกิต ใหคิดคํานวณเทียบจํานวน
หนวยกิต ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
๓) รายวิชาหมวดวิชา/กลุมวิชาทีไ่ ดเรียนมาแลว และมีผลการประเมินผาน ที่มี
จุดประสงค และเนื้อหาที่มีความสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูทั้ง ๘ กลุมสาระ จึงเทียบโอนผลการเรียนและรับเขา
เรียนตอเนื่อง หากมีความสอดคลองนอยกวารอยละ ๖๐ ใหประเมินกอนรับ
เทียบโอนใหเปนรายวิชา/หมวดวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
๔) รายวิชา/หมวดวิชา/กลุมวิชา ในสวนที่ยังไมไดเรียนจากสถานศึกษาเดิม แตไดจัด
ใหเรียนในสถานศึกษาทีร่ บั เทียบโอนผานไปแลว ใหเปนดุลยพินิจของสถานศึกษา
ที่รับเทียบโอนที่จะจัดใหเรียนในชวงเวลาที่เหมาะสม
สถานศึกษาอาจทําการประเมินใหมสําหรับบางรายวิชา/หมวดวิชา/กลุมวิชาที่
เทียบโอนผลการเรียน หากเห็นวา มีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานแลว
จึงรับโอนรายวิชา/หมวดวิชา/กลุมวิชา นั้น
๒. ขอกําหนด การกําหนดชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน การกําหนดอายุของ
ผลการเรียน การใหผลการเรียน ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทั่วไป

๑. พิจารณาจากเอกสาร/
หลักฐานการศึกษา
- ใบแสดงผลการเรียนเปน
รายวิชา(Transcript)
- รายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
- สาขาวิชา หมวดวิชา
- การฝกงาน
- กิจกรรม
- จุดประสงคของหลักสูตร
- จุดประสงคของรายวิชา
- หนังสือรับรอง ฯลฯ
๒. พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เชน เอกสารแสดงพืน้ ฐาน
ความรูเดิม เกียรติบัตร
แฟมสะสมผลงาน
๓. ประเมินดวยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย

๑๙
ตัวอยาง
การเทียบโอนผลการเรียนระหวางหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และ สอศ.
โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนการบัญชี
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนการบัญชี
๑. รายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หนวยกิต
หนวยกิต หมายเหตุ
๑.๑ ภาษาไทย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๖.๐
๑.๒ ภาษาอังกฤษ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๖.๐
๑.๓ วิทยาศาสตร ๑, ๒, ๓, ๔
๖.๐
๑.๔ คณิตศาสตร ๑, ๒, ๓, ๔
๖.๐
๑.๕ สังคมศึกษา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๘.๐
๑.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ๓.๐
๑.๗ ศิลปะ ๑, ๒, ๓, ๔
๓.๐
๑.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑, ๒, ๓
๓.๐
๒. รายวิชาเพิ่มเติม ..... หนวยกิต
๒.๑ รายวิชาเพิ่มเติมตามนโยบายของ ศธ.
หนาที่พลเมือง ๑,๒,๓,๔
๒.๐
๒.๒ รายวิชาเพิ่มเติมจัดตามสาขาวิชา
การบัญชี หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต ≥๒๒ หนวยกิต หนวยกิต หมายเหตุ
๑.๑ กลุมวิชาภาษาไทย
≥ ๓ นก. เทียบโอน
๑.๒ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
≥ ๖ นก. เทียบโอน
๑.๓ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
≥ ๔ นก. เทียบโอน
๑.๔ กลุมวิชาคณิตศาสตร
≥ ๔ นก. เทียบโอน
๑.๕ กลุมวิชาสังคมศึกษา
≥ ๓ นก. เทียบโอน
๑.๖ กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
≥ ๒ นก. เทียบโอน
๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๗๑ หนวยกิต

๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน ๑
การบัญขีเบื้องตน ๒
การขายเบื้องตน ๑
การขายเบื้องตน ๒
รับเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
พิมพดีดภาษาไทยเบื้องตน
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต
การบัญชีสาํ หรับกิจการซื้อขายสินคา
การบัญชีหางหุน สวน
การบัญชีบริษัทจํากัด
บัญชีตน ทุนเบื้องตน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมกับการบัญชี
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลกับการบัญชี
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
กระบวนการจัดทําบัญชี
หมายเหตุ : การกําหนดอัตราเวลาเรียนหลักสูตร ปวช. ๒๕๕๖ เปน ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ หนวยกิต

๑๘ นก.
๒-๐-๒
๑-๒-๒
๒-๐-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๒-๐-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๑-๒-๒
๒๔ นก.
๒-๒-๓
๒-๒-๓
๒-๒-๓
๒-๒-๓
๓-๐-๓
๓-๐-๓
๒-๒-๓
๑-๔-๓

-

๒๐
ตัวอยาง
การเทียบโอนผลการเรียนระหวางหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และ สอศ.
โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนการบัญชี (ตอ)
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนการบัญชี
หนวยกิต หมายเหตุ ๒.๓ กลุมทักษะวิชาเลือก
≥๒๑ นก. หมายเหตุ
การบัญชีสนิ คาและระบบบัญชีเดี่ยว ๓-๐-๓
การบัญชีเชาซื้อและฝากขาย
๒-๒-๓
การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ๒-๒-๓
การบัญชีกิจการรวมคาและ
๒-๒-๓
ระบบใบสําคัญ
การบัญชีกิจการพิเศษ
๓-๐-๓
การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
๒-๒-๓
การบัญชีตั๋วเงิน
๓-๐-๓
การบัญชีสนิ คา
๓-๐-๓
รับเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
การจัดการสินคาคงคลัง
๑-๒-๒
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
การเปนผูประกอบการ
๒-๐-๒
ไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต (ตอ)
พลังงานและสิ่งแวดลอม
๑-๒-๒
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑-๒-๒
๒.๔ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ๔ นก.
ฝกงาน ๑
*-*-๒
ฝกงาน ๒
*-*-๒
๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๔ นก.
โครงการ ๑
*-*-๒
โครงการ ๒
*-*-๒
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
≥๑๐ นก.
รับผลการเรียนจากรายวิชาของหลักสูตร
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่เหลือ ๑๙ หนวยกิต

๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมงตอ
สัปดาห

เทียบโอน

≥๑๐นก.
เทียบโอน

๒๑

ปฏิทินการดําเนินงาน

โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานสํ า เร็ จ ลุ ล ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ งไว สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘

รายการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักการ
และแนวทางการดําเนินงานตามแนวทาง....
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจง ประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
- สถานศึกษารายงานขอมูลนักเรียน และยืนยันจํานวนนักเรียน
สายสามัญในระบบ DMC
- สถานศึกษาในโครงการยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคลที่เขารวม
โครงการในระบบ DMC ตามแนวทางที่กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ
สําหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ใหกับสถานศึกษา ครบทุกคน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสรรงบประมาณ
สําหรับนักเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการติดตาม ควบคุมและกํากับให
เปนไปตามแนวทางการดําเนินโครงการ
สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานโครงการเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดําเนินการให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

ระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน
เดือนมิถุนายน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
ตั้งแตเดือนมิถุนายน เปนตนไป
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนมีนาคม-เมษายน
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนมีนาคม-เมษายน

๒๒
ภารกิจและบทบาทหนาที่
โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษามีภารกิจและบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่
ภารกิจและบทบาทหนาที่
สถานศึกษา สถานศึกษา สพท.
หมายเหตุ
สังกัด สพฐ. สังกัด สอศ.
๑. การประชาสัมพันธ
√
√
√
๒. การขออนุญาต
√
๒. การรับสมัคร/ใบสมัครผูเรียนใน
โครงการ
๓. การลงทะเบียน/บัตรประจําตัว
√
ผูเรียน
๔. การปฐมนิเทศ การแนะแนว
√
√
๕. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
√
√
ตามโครงการเรียนรวม ฯ
๖. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
√
สอศ. รับเทียบโอนเปนผลการ
พื้นฐานและการวัดผลประเมินผล
เรียนหมวดวิชาทักษะชีวิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี / หรือ กลุม
รายวิชา

๗.

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เพิ่มเติม หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ของหลักสูตร ปวช.และการวัดผล
ประเมินผลรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การเทียบโอนผลการเรียน
การสอบ O-NET
การอนุมัติผลการเรียน
การออกหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษา
๑๕. การรายงานผลผูจ บการศึกษา
๑๖. การสอบ V-NET
๑๗. การประเมินผลการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการเรียนรวมฯ

√

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√

ทักษะวิชาอาชีพพื้นฐาน ของ
หลักสูตร ปวช. ตามเงื่อนไข
หลักสูตร
สพฐ. รับเทียบโอนเปนผลการ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ตามเงื่อนไข
หลักสูตร
สอศ. รับเทียบโอนเปนผลการ
ประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามเงื่อนไขหลักสูตร

๒๓
ราง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดการจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรูดานอาชีพ อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนวัยเรียน
และวัยทํางานไดเขาถึงการศึกษาอาชีวศึกษาไดมากขึ้น สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ตองการผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มี
คุณภาพและมาตรฐานให มีปริมาณเพี ยงพอและตรงตามความต องการของตลาดแรงงาน จึงมี ความรวมมื อระหวาง
สถานศึ กษาในสั งกั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ ประกอบด วย สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงาน
คณ ะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ร ว มกั น ผลิ ต ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศั ย ความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือที่ แกไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึ งออกประกาศ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษารวมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ การจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การจัดการ
ศึกษาโครงการเรียนรวมที่ใหผูเรียนไดศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคูกันทั้งสอง
หลักสูตร โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข อ ๔ วั ตถุ ประสงค ของหลักสู ตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน วยกิ ต โครงสร างหลั กสูตร
การรับและเทียบโอนผลการเรียน คุณวุฒิของครูประจําหลักสูตร คุณสมบัติของผูเขาศึกษา การลงทะเบียนเรียน

๒๔
วิ ธี ก ารเรี ย น เกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ
ข อ ๕ หลั ก สู ต รที่ จ ะนํ า มาจั ด การศึ ก ษาตามโครงการเรี ย นร ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองเปนไปตามขอตกลงความรวมมือของสถานศึกษาที่เปดสอนรวมกัน
ข อ ๖ ผู เข า ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นเป น นั ก เรี ย นในสองสถานศึ ก ษา โดยต อ งระบุ ชื่ อ
สถานศึกษาและจํานวนผูเรียนอยางชัดเจน
ข อ ๗ ในกรณี ที่ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า วได หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการตกลงรวมกันพิจารณาและใหถือ
คําวินิจฉัยนั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ...................................

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕

ตัวอย่ าง
ขอมูลประวัตินักเรียน นักศึกษา
กรุณาพิมพ/เขียนดวยตัวบรรจง
และตรวจสอบความถูกตอง

ติดรูปถ่าย
(ถ้ ามี)

ใบสมัครเขาเรียน

โครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระหวางวิทยาลัย…………………………………………..
โรงเรียน/สถานศึกษา ..........................................................
วัน เดือน ป ที่สมัคร.........................สถานที่รับสมัคร.........................................................................................................
ประเภทวิชา.............................................สาขาวิชา .........................................สาขางาน..................................................
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................อายุ............วัน,เดือน,ป เกิด..........................................
เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ..................... ศาสนา ........................ หมูโลหิต............ เพศ .............................
เลขประจําตัวประชาชน
สําเร็จการศึกษาจาก......................................................จังหวัด............................. วุฒิการศึกษา.........................................
ที่อยูบานเลขที่ .............. หมูที่ .............. ตําบล ............................ อําเภอ ......................... จังหวัด ..................................
ชื่อ-นามสกุล บิดา ............................................................... อาชีพ ..................................... เบอรโทรศัพท ......................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................ อาชีพ...................................... เบอรโทรศัพท .....................
ชื่อ-นามสกุล ผูปกครอง ..........................................................อาชีพ ................................... เบอรโทรศัพท .......................
เกี่ยวของเปน..........................................................
ลงชื่อ

(.........................................)
ผูสมัคร

ไดตรวจสอบขอมูลถูกตอง ครบถวนแลว
ลงชื่อ

(.........................................)
ผูรับสมัคร
............./........................./..............

๒๖

ขอบคุณผูอนุเคราะหขอมูล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายปรัชญา ตะภา
นายเชาวฤทธิ์ ลําพาย
นางพัชภัสสร เสนทับพระ
นางจินดา ศรีเที่ยง
นางแกวตา ไชยภักดี

กระทรวงศึกษาธิการ
รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
รองผูอํานวยการ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ครู
โรงเรียนกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด
ครู
โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๗

คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.

นายกมล รอดคลาย
นายรังสรรค มณีเล็ก
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

คณะผูจัดทํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสุกัญญา งามบรรจง
นางณรี สุสุทธิ
นายธัญญา เรืองแกว
นายอุดมศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง
นางกัลยาณี อุตกฤษฎ
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก

๗.

นายณรงค เพชรล้ํา

๘.

นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน

๙.

นางเสาวภา ศักดา

๑๐. นางสาวพรนิภา ศิลปประคอง
๑๑. นายสิริชัย มากมูลผล
๑๒. นายประชา ออนรักษา
๑๓. นายอนุจินต ลาภธนาภรณ
๑๔. นางสาวสุประวีณ มาโยง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการกลุมงบประมาณ ๑
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการกลุมแผนและงบประมาณ ๑
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาและสงเสริมการนิเทศ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาและสงเสริมการนิเทศ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาและสงเสริมการนิเทศ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาและสงเสริมการนิเทศ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กลุมพัฒนาและสงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
กลุมสารสนเทศ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๘

