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คํานํา
การจัดการศึกษารูปแบบเทียบโอนความรูแลประสบการณจัดเปนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่
สามารถชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดนําความรูความสามารถไปพัฒนางานในสถานประกอบการและสรางโอกาสให
มีความกาวหนาในหนาที่ ทําใหสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับกระบวนการ การประเมินใหไดมาตรฐาน
และตรวจสอบได รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ
และเงื่อนไขของการจัดการศึกษา จากการปฏิบัติการที่ผานมามักเกิดปญหาทางการปฏิบัติงานที่คลาดเคลื่อน
ในรายละเอียดของแนวปฏิบัติ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หลักเกณฑ ใหมีความเขาใจตรงกันระหวาง
ผูเรียนกับผูปฏิบัติงานที่จะทําใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักสูตร ที่มีความรู ทักษะ
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรม ลักษณะนิสัยเปนไปตามวัตถุประสงค และมาตรฐานวิชาชีพ
ฝายวิชาการจึงจัดทําคูมือปฏิบัติขั้นตอน การเทียบโอนความรูและประสบการณขึ้นงาน
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บทนํา
ขอบขายการจัดการ
1.
การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษาการเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา การขอกลับเขาศึกษาตอ การศึก ษาจากตางประเทศ
และการขอเทียบโอนเขาศึกษาตอในประเทศ ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก
ที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียนทั้งนี้ สถานศึกษาควรดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนแรก ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอน ไมสามารถขอเทียบโอน
ไดภายในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษา
2.
การเทียบโอนความรูและประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการสถาน
ประกอบการอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนา สถาบันฝกอบรมวิชาชีพ ฯลฯ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในตน
ภาคเรียนแรกที่เขาเรียนโดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา กลุมวิชา จํานวนหนวยกิต หนวยการ
เรียนที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมแตไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตร
รวมทั้งกรณีของผูกําลังเรียนประสงคจะเรียนรูหรือฝกอาชีพจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ตองไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาสถานศึกษา การจัดการเรียนกลุมเทียบโอนความรูและประสบการณ ตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ปกติอยางนอย 1 ภาคเรียน
นิยามศัพท
การศึกษาในระบบ หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการเมินผล ที่เปนเงื่อนไขของ
การสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
การศึกษานอกระบบ หมายความวา การจัดศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา
และหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายความวาการศึกษาที่ใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพความพรอมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคมสภาพแวดลอมหรือแหลงความรูอื่นๆ
ผลการเรียนรู หมายความวา ผลการเรียนรูจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ซึ่งครอบคลุมดานความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติ ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนแรกผลการเรียน
รายวิชากลุมวิชา และสวนที่สองความรูและประสบการณ
ผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา หมายความวา ผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตร
จากสถาบันการศึกษา หนวยงานที่จัดการศึกษาในระบบหรือนอกระบบในระดับเดียวกันหรือ สูงกวา
กลุมวิชา หมายความวา รายวิชาในกลุมวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร ปวช. ปวส. ทล.บ.
หรือเทียบเทา เชน กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาภาษาอังกฤษ กลุมวิชาสังคมและ
วัฒนธรรม กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาชีพพื้นฐาน ฯลฯ
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ความรูและประสบการณ หมายความวา ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการผาน
การศึกษาฝกอบรม ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการประกอบอาชีพจากประสบการณการทํางาน
งานที่ผานมา ซึ่งสะทอนกระบวนการทํางาน การพัฒนาอาชีพ การฝกอาชีพ รวมทั้งการแสวงหาความรูจาก
แหลงความรูตางๆ
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การนําผลการเรียนรายวิชา กลุมวิชาในหลักสูตรระดับ
เดียวกัน จากแหลงเรียนรูตางๆ มาเทียบโอนเปนผลการเรียนตามหลักสูตร
การเทียบโอนความรูและประสบการณ หมายความวา กระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบวา
บุคคลที่มาขอเทียบโอนความรูและประสบการณ มีความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ เจตคติ รวมทั้ง
กิจนิสัย ตรงตามสมรรถนะรายวิชา กลุมวิชาที่ขอเทียบ โดยตองผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว จึง
สามารถเทียบเปนหนวยกิตไดและไดรับการยกเวน ไมตองเรียนในรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น
การประเมินคุณสมบัติแรกเขา หมายความวา การประเมินคุณสมบัติของผูเขาเรียน โดยการ
สัมภาษณ การตรวจสอบหลักฐานที่ราชการ หรือสถานประกอบการออกให เชน ใบสําคัญ วุฒิบัตร เกียรติบัตร
หนังสือรับรอง รางวัล ฯลฯ
การประเมินเบื้องตน หมายความวา การประเมินโดยศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัดโดยวิธีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเพื่อใหแนใจวาบุคคลที่ขอรับการประเมินเทียบโอนความรู
และประสบการณในรายวิชา หรือกลุมวิชามีความรูตามที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณ
ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับชาติ หมายความวา หนวยงานในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยแบงหนวยงานยอยเปนศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัดทุกจังหวัด
ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด หมายความวา หนวยงานในกํากับของศูนย
ประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับชาติ โดยแบงหนวยงานยอยเปนศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียน
อาชีวศึกษาระดับสถานศึกษาภายในจังหวัดนั้น
ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา หมายความวา หนวยงานในกํากับของ
ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดตั้งอยูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนกลุมเทียบโอนความรู
และประสบการณ

หลักเกณฑการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
1. รายวิชาเรียน (ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของโครงสรางหลักสูตรของสาขานั้นๆ) มีวิธีการเรียนดังนี้
1.1 การเรียนในชั้นเรียน เปนการเรียนในสถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน
ตามหลักสูตร
วิธีการ
1. นักเรียนเขาเรียนตามตารางเรียนตามที่สถานศึกษากําหนดตามหลักสูตร ปวช.56
และ
ปวส.57 โดยแบงเปนการเรียนในหองเรียนและศึกษาดวยตนเอง แลวมาสอบเพื่อวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง โดยมีหลักเกณฑ
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2. การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
2.1 วิชาทฤษฎี ประกอบดวย
ทักษะพิสัย 60% พุทธพิสัย 20% และจิตพิสัย 20%
2.2 วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
ประกอบดวย
ทักษะพิสัย 70% พุทธพิสัย 10% และจิตพิสัย 20%
2.3 วิชาปฏิบัติ ประกอบดวย
ทักษะพิสัย 80% และจิตพิสัย 20%
2.4 รายการตามขอ 2.1 , 2.2 และ 2.3 ใหครูผูสอนลงบันทึกผลการเรียนในสมุดบันทึก
เวลาเรียนและประเมินผลการเรียน (ว.01)
1.2 การเรียนโดยการศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนรายวิชาที่นักเรียนนักศึกษาเลือกเรียนโดย
คําแนะนําของครูที่ปรึกษา และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วิธีการ
1. นักเรียนนักศึกษาเขาพบครูผูสอนที่วิทยาลัยฯ กําหนด (พบกลุม)
1.1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จะเปนผูแจง รายวิชา รายชื่อครูผูรับผิดชอบ
รายวิชาศึกษาดวยตนเอง นักเรียน นักศึกษาติดตอครูผูรับผิดชอบ
1.2 ครูผู รับผิดชอบรายวิชาศึกษาดวยตนเอง แจงจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา
และคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาศึกษาดวยตนเองแลวมาสอบตามตารางที่งานวัดผลและ
ประเมินผลกําหนดหรือครูสามารถมอบหมายงานไดตามความเหมาะสม เพื่อเปนสวนหนึ่งของคะแนนรวมกับ
คะแนนสอบ
2. ครูผูสอนดําเนินการออกขอสอบสงใหงานวัดผลและประเมินผล
2.1 งานวัดผลและประเมินผลจัดทําตารางสอบ
2.2 ครูผูสอนจัดทําสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน (ว.01)
3. การวัดผลและประเมินผล
3.1 วิชาทฤษฎี ประกอบดวย
ทักษะพิสัย 60% และพุทธพิสัย 40%
3.2 วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบดวย
ทักษะพิสัย 60% และพุทธพิสัย 40%
2. รายวิชาเทียบโอนความรูและประสบการณ
2.1 การเทียบโอนผลการเรีย น เปนการโอนผลการเรียนรายวิชาที่นักศึกษาไดเรียนมาแลวจาก
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูอื่นๆ จากการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา จากการเปลี่ยนหลักสูตร การทิ้ง
การศึกษา การขอกลับเขาศึกษาใหม ทํามาขอโอนผลการเรียน
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วิธีการ
1. ใหนักเรียนนักศึกษายื่นแบบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนเอกสาร ทป.0 8 กอนเปดภาค
เรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก หรือตามที่งานวัดผลและประเมินผลกําหนด เพื่อครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษาใน
การจัดแผนการเรียน (หากไมสามารถดําเนินการไดในเวลาที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา
สถานศึกษา)
2. งานวัดผลและประเมินผลดําเนินการ ตรวจสอบ แลวแจงใหนักเรียนนักศึกษาทราบ โดยใช
แบบฟอรมการโอนผลการเรีย ทป.09
2.2 การเทียบโอนความรู เปนการที่นักเรียนนักศึกษามีความรูในรายวิชานั้นๆ ดีอยูแลว สามารถ
ขอสอบเทียบโอนความรูได เปนวิชาสามัญหรือวิชาชีพได (ไมเกิน 2 ใน 3 ของโครงสรางหลักสูตรของสาขา
นั้นๆ)
วิธีการ
1. นักเรียนนักศึกษา ยื่นแบบคํารองขอรับการประเมินเบื้องตนและประเมินเทียบโอนความรู
และประสบการณ เอกสาร ทป. 19 ใหงานวัดผลและประเมินผลตามประกาศของวิทยาลัยของภาคเรียนที่ 1
และ 2
2. งานวัดผลและประเมินผลดําเนินการตรวจสอบคํารอง เอกสาร ทป. 19 แลวดําเนินการ
ประกาศแจงรายชื่อรายวิชาที่นักเรียนนักศึกษายื่นเทียบโอนความรูและประสบการณ ใหนักเรียนนักศึกษา
ทราบ เอกสาร ทป.20
3. งานวัดผลและประเมินผล จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินรายวิชาเทียบโอน
ความรูและประสบการณ จํานวนไมนอยกวา 4 คน เปนผูประเมิน และจัดทําประกาศรายชื่อกรรมการประเมิน
แตละวิชาใหนักเรียนนักศึกษาทราบพรอมเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
4. นักเรียนนักศึกษาติดตอกับคณะกรรมการที่เปนครูผูสอนตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด จาก
หมายเลขโทรศัพทตามประกาศ
5. ครูผูสอนสรุปผลการเทียบความรู โดยใช ทป.22 และ ทป.23 โดยไมตองใชสมุดบันทึกเวลา
เรียนและประเมินผลการเรียน (ว.01)
2.3 การเทียบโอนประสบการณ
เปนการเทียบโอนประสบการณที่นักเรียนนักศึกษา
มีประสบการณตรงอยูแลวจากลักษณะงานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ เทียบไดทั้งรายวิชาสามัญหรือวิชาชีพ
ก็ได (ไมเกิน 2 ใน 3 ของโครงสรางหลักสูตรของสาขานั้นๆ)
วิธีการ
1. นักเรียนนักศึกษาจัดทําแฟมสะสมงานเสนอคณะกรรมการประเมิน แบบ ทป.21
2. ปฏิบัติเหมือนการเทียบโอนความรูทุกประการ
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แผนผังการจัดการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
กําหนดคุณสมบัติผูเรียน

รับสมัครเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการ
จาก วิทยาลัย
(ทป.02)

แตงตั้งคณะกรรมการ
จากศูนยฯ
จังหวัด (ทป.10)

1.เรียนใน
ชั้นเรียน
ไมนอย
กวา
1 ใน 3

2.
การศึกษา
ดวยตนเอง
(เหมือน
แบบที่ 1)

3.โอนผล
การเรียน
ไมเกิน 2
ใน 3

งานพัฒนาหลักสูตร

งานทะเบียน,ประชาสัมพันธ

ประเมินแรกเขา (ทป.01)

คณะกรรมการฯ

รายงานผลการประเมิน (ทป.03,ทป.04)

คณะกรรมการฯ

รายงานผลใหศูนยจังหวัด (ทป.05)

งานวัดผล ฯ

ผูเรียน ขอประเมินเบื้องตน ( ทป.07)

ผูเรียน

ประเมินเบื้องตน ( ทป.09)

คณะกรรมการฯ

สรุปผลการประเมินเบื้องตน
(ทป. 12)

เทียบโอนความรูและประสบการณ
ไมเกิน 2 ใน 3

รายงานผลฯใหศูนยจังหวัด( ทป.13)
ประกาศผลประเมินเบื้องตน ( ทป.14
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แผนผังการจัดการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
1. เรียนในชั้นเรียน

ลงทะเบียนเรียน

งานทะเบียน

เรียนในชั้นเรียน

ครูผูสอน

วัดและประเมินผล

ครูผูสอน

ประกาศผลการเรียน ( ว.๐1)

งานวัดผลฯ

2. ศึกษาดวยตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

งานทะเบียน

พบครูประจําวิชา

ครูผรู ับผิดชอบ

วัดและประเมินผล

ครูผรู ับผิดชอบ

ประกาศผลการเรียน ( ว.01)
หมายเหตุ ว.01 หมายถึง สมุดบันทึกเวลาเรียนและบันทึกผลการเรียน

งานวัดผลฯ

7
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
แผนผังการจัดการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
3.โอนผลการเรียน

ไมผาน

ลงทะเบียนเรียน

งานทะเบียน

ผูเรียนยื่นแบบขอโอนรายวิชา ( ทป.08)

งานวัดผลฯ

ตรวจสอบรายวิชา
( ทป. 09)

ครูประจําวิชา

ผาน
เรียนในชั้นเรียน
ประกาศผลการโอน

งานวัดผลฯ

8
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
แผนผังการจัดการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
4. เทียบความรู

ลงทะเบียนเรียน

งานวัดผลฯ

ประกาศกําหนดชวงเวลายื่นแบบ (ทป. 18)

งานวัดผลฯ

ผูเรียนยื่นแบบ (ทป. 19)

งานวัดผลฯ

ศูนยจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
ความรูและ
ประสบการณ
(ทป.16 ,ทป .17)

ตรวจสอบคุณสมบัติ การขอเทียบ
ประกาศผลคุณสมบัติ( ทป.20)

งานวัดผลฯ

ไมผาน

ประเมินผลการเทียบ
ความรู(ทป.22,23)

เรียนในชั้น

ผาน

คณะกรรมการฯ

ขออนุมัติผลกับศูนยจังหวัด (ทป. 24)

งานวัดผลฯ

ประกาศผลการเทียบโอนความรู (ทป.25

งานวัดผลฯ
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แผนผังการจัดการเรียนรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
5. เทียบประสบการณ

ศูนยจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
ความรูและ
ประสบการณ
ทป.16 ,ทป .17

ลงทะเบียนเรียน

งานทะเบียน

ประกาศกําหนดชวงเวลายื่นแบบ ทป. 18

งานวัดผลฯ

ผูเรียนยื่นแบบ (ทป. 19)

งานวัดผลฯ

ตรวจสอบคุณสมบัติ การขอเทียบ
ประกาศผลคุณสมบัติ( ทป.20)

งานวัดผลฯ

ผูเรียนจัดทําแฟมประสบการณ
(ทป.21)

คณะกรรมการฯ

ไมผาน

ประเมินผลการเทียบ
ประสบการณ( ทป.
22,23)

คณะกรรมการฯ

เรียนในชั้นเรียน

ผาน
ขออนุมัติผลกับศูนยจังหวัด (ทป. 24)

งานวัดผล ฯ

ประกาศผลการเทียบโอนความรู (ทป.25)

งานวัดผล ฯ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ทป.01

แบบคํารองขอรับประเมินเทียบคุณสมบัติแรกเขา

ลําดับที่สมัคร.............(ตามสาขาวิชา)
เขียนที่ ……………………………………….
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.......................

เรื่อง ขอประเมินคุณสมบัติแรกเขา
เรียน

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน

ที่อยู...................................................................................................................................................โทร....................................
สถานที่ทํางาน ...................................................................................................................โทร. ..............................
มีความประสงคขอรับการประเมินคุณสมบัติแรกเขา ระดับ ปวช. ปวส.ปริญญาตรี
ประเภทวิชา........................................สาขาวิชา..............................................สาขางาน............................................................
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ ดังนี้
รายการประเมิน
1. เอกสารผูสมัคร/หลักฐานที่นํามาแสดง
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน
1.2 สําเนาทะเบียนบาน
1.3 วุฒิการศึกษาเดิม
1.4 ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถามี)
1.5 อื่นๆ............................
2. เอกสารความรูและประสบการณ
2.1 บัตรประจําตัวพนักงาน
2.2 ใบรับรองการทํางาน (ถามี)
2.3 ใบรับรองการผานงาน
2.4 วุฒิบัตร เกียรติบัตร
2.5 อื่น ๆ ...............................

หลักฐานที่นํามาแสดง
มี
ไมมี
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผลการประเมินคุณสมบัติแรกเขา

ผลการประเมิน
ถูกตอง
ไมถูกตอง

ลงชื่อ.....................................................
(.................................................)
ผูขอสมัครเรียน
 ผาน

...............................กรรมการและเลขานุการ
(..............................)

 ไมผาน
.............................กรรมการ
(.............................)

.........................ประธานกรรมการ
(.........................)

หมายเหตุ เก็บแบบคํารองฉบับจริงไวที่ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา

ทป.๐2

คําสั่งวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ที่
/ 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติแรกเขากลุมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ
………………………………………..
ตามที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ไดประกาศรับสมัครผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ระหวางวันที่.........ถึงวันที่ ............เดือน .............................พ.ศ............. แลวนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินการรับสมัครผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและประสบการณสําเร็จลุลวงตามที่กําหนดไว
อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ. 2552 ขอ 13 จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติแรกเขา ดังนี้
1.คณะกรรมการฝายอํานวยการ
1.1
นายสนธยา จันทรสมบูรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประธานกรรมการ
1.2
นางสาวสุภาพร เอี่ยมโหมด รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
กรรมการ
1.3
นายชม แกววงษจันทร
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
กรรมการ
1.4
นายนิรวัจ นิลเนตร
รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
1.5
นายสันทัด พงศพัชราพันธ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.6
นางเอี่ยมศิริ แกววงษจันทร หัวหนางานทะเบียน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการวางแผน สนับสนุน แกปญหาการประเมินคุณสมบัติแรกเขาของผูเรียนกลุมผูเรียน
เทียบโอนประสบการณ
2. คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติแรกเขา
2.1 สาฃาขาวิชา......................
1)นายสันทัด พงศพัชราพันธ รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ
2) .................................. หน.แผนกวิชา................... กรรมการ
3) นางเอี่ยมศิริ แกววงษจันทร หัวหนางานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
2.2 สาขาวิชา.......................
1)นายสันทัด พงศพัชราพันธ รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ
2) .................................. หน.แผนกวิชา................... กรรมการ
3) นางเอี่ยมศิริ แกววงษจันทร หัวหนางานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
2.3 สาขาวิชา.......................
1)นายสันทัด พงศพัชราพันธ รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ
2) .................................. หน.แผนกวิชา................... กรรมการ
3) นางเอี่ยมศิริ แกววงษจันทร หัวหนางานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ

/2.4 สาขาวิชา...
2.4 สาขาวิชา.......................
1)นายสันทัด พงศพัชราพันธ รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ
2) .................................. หน.แผนกวิชา................... กรรมการ
3) นางเอี่ยมศิริ แกววงษจันทร หัวหนางานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่พิจารณาหลักฐานที่ราชการ สถานประกอบการออกให เชน ใบสําคัญ วุฒิบัตร เกียรติ
บัตร หนังสือรับรอง รางวัล ฯลฯ โดยหลักฐานที่นํามาแสดงพิจารณา ตามเงื่อนไขตามสาขาวิชาที่ไดรับ
มอบหมาย
สั่ง ณ วันที่

เดือน ............................... พ.ศ. ............

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ทป.๐3
แบบสรุปผลการประเมินคุณสมบัติแรกเขา
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.......................

ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ประเภทวิชา....................................สาขาวิชา................................................สาขางาน.....................................
การประเมินคุณสมบัติแรกเขา
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ผลการประเมินคุณสมบัติแรกเขา
ผาน
ไมผาน

หมายเหตุ

.........................................กรรมการและเลขานุการ
(.......................................)
.........................................กรรมการ
(.......................................)
........................................ประธานกรรมการ
(.......................................)
หมายเหตุ : ใหศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษาสง แบบสรุปผลการประเมิน
คุณสมบัติแรกเขา พรอมหนังสือนําสงใหกับศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด

ทป.๐4

บันทึกขอความ
สวนราชการ.....................................วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม.......................................................................
ที่......................................................วันที่............................................................................................................
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณสมบัติแรกเขาสาขางาน................................................................................
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ตามคําสั่งวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ลงวันที่..............เดือน ..................................พ.ศ.. ................
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการประเมินคุณสมบัติแรกเขาของผูสมัครเรียนกลุมเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ระดับ.............สาขาวิชา.....................................ระหวางวันที่..........เดือน ...................พ.ศ...........
ถึงวันที่............เดือน .............................พ.ศ.................. แลวนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินคุณสมบัติแรกเขา เสร็จสิ้นแลว มีผูเขารับการประเมิน
.........คน ผานการประเมิน ...... คน และขอรายงานตามแบบสรุปผลการประเมินคุณสมบัติแรกเขา ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ
(........................................)

ทป.๐5
ที่ ศธ............./...............

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ที่อยู......................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.................

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประเมินเบื้องตนกลุมผูเรียนเทียบโอนความรูและประสบการณ
เรียน หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
สิ่งที่สงมาดวย แบบสรุปผลการประเมินคุณสมบัติแรกเขา ( ทป. 03) จํานวน........ชุด
ดวยวิทยาลัย การอาชีพนครปฐม ไดประกาศรับสมัครผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ระหวางวันที.่ ................เดือน .............................................พ.ศ. ..........................ถึงวันที่............
เดือน .............................พ.ศ........................... และ ไดดําเนินการประเมินคุณสมบัติแรกเขา ของผูสมัครเรียน
กลุมเทียบโอนความรูและประสบการณ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
วิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะหศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ดําเนินการประเมินเบื้องตน และ ประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ แกผูเขาเรียนกลุมเทียบโอน
ความรูและประสบการณ และโปรดแจงผลการประเมินใหวิทยาลัยฯ ทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ฝายบริหารทรัพยากร
โทร...............................
โทรสาร.........................

ทป.๐6

คําสั่งศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ที่ / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
………………………………………..
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดประกาศจัดตั้งศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียน
อาชีวศึกษาระดับจังหวัดจํานวน 77 แหง ตามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่
27 มีนาคม พ.ศ. 2558 แลวนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัด
นครปฐมเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ การเทียบโอนผลการเรียนรูระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด
อาศัยอํานาจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 27มีนาคมพ.ศ. 2558
เรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือกจัดตั้งศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาขอ 2 ใน 1) จัดระบบที่
ทําการ คณะทํางาน มาตรการที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่ตอเนื่องตลอดไป จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัด
1.1 นายสนธยา จันทรสมบูรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ
1.2 .................................. ผอ.ทุกสถานศึกษาในจังหวัด........... กรรมการ
1.3 .................................. .......................................... กรรมการ
1.4 .................................. .......................................... กรรมการ
1.5 .................................. .......................................... กรรมการ
1.6 .................................. .......................................... กรรมการ
1.7 .................................. .......................................... กรรมการ
1.8 นายชม แกววงษจันทร
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการวางแผน สนับสนุน แกปญหาการดําเนินการศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียน
อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม

/2. คณะกรรมการ...
2. คณะกรรมการดําเนินงานศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัด
2.1 นายสนธยา จันทรสมบูรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประธานกรรมการ
2.2 ..................................
รองผอ.ฝว.ทุกสถานศึกษาในจังหวัด กรรมการ
2.3 .................................. .......................................... กรรมการ
2.4 .................................. .......................................... กรรมการ
2.5 .................................. .......................................... กรรมการ
2.6 .................................. .......................................... กรรมการ
2.7 นายชม แกววงษจันทร
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
2.8 นายมงคล แกวประดับ
หัวหนางานวัดผล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่.........(ตาม หนา 6 ขอ6.2 ตั้งแตขอ 6.2.1 – 6.2.8)
สั่ง ณ วันที่.........เดือน ...............................พ.ศ......................

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.๐7
แบบคํารองขอรับการประเมินเบื้องตน
เขียนที่…………………………………….
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.......................

เรื่อง ขอรับการประเมินเบื้องตน
เรียน

หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................................
รหัส.........................................ที่อยู .........................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน ................................................................................................โทร. ................................................. ..............
มีความประสงคขอรับการประเมินเบื้องตน ระดับ
ปวช. ปวส.  ปริญญาตรี
ประเภทวิชา...................................สาขาวิชา...............................................สาขางาน....................................... ......................
รายวิชาที่ขอรับการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
ที่
1
2
3
4
5

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

โดยมีเอกสารแบบสรุปผลการประเมินคุณสมบัติแรกเขาดังแนบ (ทป.03)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
นักเรียน / นักศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลงชื่อ........................................................
(......................................................)
เจาหนาที่ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ลงชื่อ..................................................
(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ นร./นศ. ยื่นคํารองที่งานทะเบียนสถานศึกษาๆเพื่อรวบรวมสงศูนยประเมินฯจังหวัด

----- --------- --------- -------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- --------- ---------- --------- --- ไดรับคํารองขอประเมินเบื้องตน ไวเรียบรอยแลว ตามเอกสารเลขรับที่ ........................

.......................เจาหนาที่ทะเบียนสถานศึกษา
ลงชื่อ................................................เจ
(................................................)าหนาที่ทะเบียนสถานศึกษา
(................................................)

ทป.๐8

แบบคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน

เรื่อง ขอเทียบโอนผลการเรียน

เขียนที่ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วันที่................เดือน....................................พ.ศ.....................

เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ดวยขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)....................................................รหัสประจําตัว................................
ระดับชั้น  ปวช.  ปวส. ปที่.....สาขาวิชา...........................................สาขางาน.......................................
มีความประสงคขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ระเบียนแสดงผลการเรียนรายวิชา
 แบบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน
 อื่น ๆ ...................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
นักเรียน/นักศึกษา
ความเห็นครูที่ปรึกษา
 ควรใหเทียบโอนได
 ไมควรใหเทียบโอนเนื่องจาก..................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(...............................................)
ความเห็นหัวหนางานวัดผล
 ควรใหเทียบโอนได
 ไมควรใหเทียบโอนเนื่องจาก....................................................................................
ลงชื่อ.............................................
(นายมงคล แกวประดับ)
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
ความเห็นรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
 ควรใหเทียบโอนได
 ไมควรใหเทียบโอนเนื่องจาก...................................................................................
ลงชื่อ..........................................
(นายชม แกววงษจันทร)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ทป.๐9
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
แบบสรุปรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ขาพเจา (นาย/นางสาว)..........................................รหัสประจําตัว..............ระดับชั้น  ปวช.  ปวส. ปที่.........สาขาวิชา..................สาขางาน.......................
รายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร...............
รายวิชาที่ไดรับเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร....................
ผลการโอน
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต ผลการเรียน
โอนได โอนไมได
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต ผลการเรียน

รวมหนวยกิต
1. หลักฐานประกอบการขอเทียบโอน มีดังนี้
………………………………………………………….
ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
นักเรียน/นักศึกษา

2.ความเห็นของหัวหนาแผนกวิชา
………………………………………………………….
ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
....../...../......

4. ความเห็นของหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
………………………………………………………….

5. ความเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
………………………………………………………….

ลงชื่อ.............................................
(นายมงคล แกวประดับ)
....../...../......

ลงชื่อ...........................................
(นายชม แกววงษจันทร)
....../...../......

3. ความเห็นของหัวหนางานพัฒนาหลักสูตการเรียนการสอน
………………………………………………………….
ลงชื่อ...........................................
(นางสุริศา ฉลาดแพทย)
....../...../......
6. ความเห็นของผูอํานวยการ
………………………………………………………….
ลงชื่อ.............................................
(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ทป.10

คําสั่งศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ที่
/ 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเบื้องตน

………………………………………..

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมสงรายชื่อผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและประสบการณ
ระดับ.....................สาขาวิชา................................................................ จํานวน..............คน เพื่อให ศูนยประเมิน
สมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมดําเนินการประเมินเบื้องตน และ ประเมินเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ตามรายวิชาที่ผูเขาเรียนยื่นคํารองขอประเมิน นั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง
รายชื่อสถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือกจัดตั้ง ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา ขอ 2ใน 8) จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ
1.1 นายสนธยา จันทรสมบูรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุภาพร เอี่ยมโหมด รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
กรรมการ
1.3 นายสันทัด พงศพัชราพันธ
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
1.4 นายนิรวัจ นิลเนตร
รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
1.5 นายชม แกววงษจันทร
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นายมงคล แกวประดับ
หัวหนางานวัดผล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการวางแผน สนับสนุน แกปญหาการประเมินเบื้องตนของผูเรียนกลุมผูเรียนเทียบโอน
ประสบการณ
2.คณะกรรมการประเมินเบื้องตนตามตารางแนบทายคําสั่งนี้
มีหนาที่พิจารณาหลักฐานแตละรายวิชา กลุมวิชาที่ขอรับการประเมินตองมีจํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน
ฝกอบรม ไมนอยกวาจํานวนชั่วโมงของรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรและมีสมรรถนะหรือเนื้อหาที่สอดคลองกับ
รายวิชา กลุมวิชาในระดับ...................... ไมต่ํากวารอยละ ......................และพิจารณาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
เบื้องตน
สั่ง ณ วันที่

เดือน ...............................พ.ศ...........................

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.11
ตารางแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเบื้องตน
แนบทายคําสั่งที่ .........../........................ ลงวันที่..................................
สาขาวิชา / สานางาน
1.สาขาวิชา......................
สาขางาน.......................

2.สาขาวิชา......................
สาขางาน.......................
3.สาขาวิชา......................
สาขางาน.......................

4.สาขาวิชา......................
สาขางาน.......................
5.สาขาวิชา......................
สาขางาน.......................

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
2.
3.

ผูเขารับการประเมิน

คณะกรรมการประเมินเบื้องตน
1.รองฝว.สถานศึกษา ประธาน
2.ตัวแทนครูตามสาขาวิชา กรรมการ
3.หน.ศูนยระดับสถานศึกษา(รองฝว.หรือหน.
วัดผลฯหรือหน.พัฒนาหลักสูตรหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย) กรรมการและเลขานุการ
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.12

แบบสรุปผลการประเมินเบื้องตน
วันที่............เดือน....................................พ.ศ...................
ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม

ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม...........................................................................................................
ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................นามสกุล...........................................
ระดับ  ปวช . ปวส.  ปริญญาตรี
ประเภทวิชา..................................สาขาวิชา..................................................สาขางาน.......................................
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

จํานวนชั่วโมง
เนื้อหา
ปฏิบัติงาน/
(รอยละ ......)
อบรม

ผลประเมิน
เทียบ
เรียน
โอน

รวม
ลงชื่อ..........................................กรรมการและเลขานุการ
(........................................)
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ
(........................................)

หมายเหตุ

ปวช. รอยละ 60

ปวส. รอยละ 75

ทป.13

บันทึกขอความ
สวนราชการ................... ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม......................................
ที่...........................................วันที่...............................................................................................................
เรื่อง รายงานผลการประเมินเบื้องตน
เรียน หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ตามคําสั่งศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ลงวันที่.... ...........................
เดือน .............................พ.ศ.................. ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการประเมินเบื้องตน ใหผูเขา
เรียนกลุมเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับ........................สาขาวิชา.....................................................
จํานวน...........คน เมื่อวันที่............เดือน .............................พ.ศ.................. แลวนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเบื้องตน เสร็จสิ้นแลว มีผูเขารับการประเมิน ... ....คน
ผานการประเมิน .........คน และขอรายงานตามแบบสรุปผลการประเมินเบื้องตนดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ..........................................กรรมการ
(........................................)
ลงชื่อ.........................................กรรมการและเลขานุการ
(........................................)

ทป.14

ประกาศศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผลการประเมินเบื้องตน
………………………………………..
ตามที่ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมไดดําเนินการประเมินเบื้องตนใหกับ
(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... สถานศึกษาวิทยาลัย การอาชีพ
นครปฐม ระดับ............สาขาวิชา........................................ เมื่อวันที่...........เดือน .........................พ.ศ...............
แลวนั้น จึงขอประกาศผลการประเมินเบื้องตนดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติงาน/
อบรม

เนื้อหา
(รอยละ .....)

ผลประเมิน
เทียบโอน

เรียน

รวม
1. รายวิชาที่ผานการประเมินเบื้องตน ใหผูขอรับการประเมิน รายงานตัวเพื่อเขารับการประเมิน
เทียบโอนความรูและประสบการณ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม กําหนดตอไป
2. รายวิชาที่ไมผานการประเมินเบื้องตน สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาว ในสถานศึกษา
ที่สมัครเขาเรียน หรือมีสิทธิขอรับการประเมินใหมไดในภาคเรียนถัดไป
ประกาศ ณ วันที่..........เดือน ...............................พ.ศ............................

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.15

ที่ ศธ ............/...........
ที่อยู.......................................................

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.................

เรื่อง แจงผลการประเมินเบื้องตน
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
อางถึง หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ที่ ศธ .................../........... ลว..........................
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศผลการประเมินเบื้องตน ( ทป.12 )

จํานวน........ชุด

ตามหนังสือที่อางถึงวิทยาลัย. การอาชีพนครปฐม ไดขอความอนุเคราะหศูนยประเมินสมรรถนะ
ผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ดําเนินการประเมินเบื้องตน แกผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ความทราบแลวนั้น
บัดนี้ ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมไดดําเนินการประเมินเบื้องตน
แกผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและประสบการณ ในสถานศึกษาของทานเสร็จสิ้นแลว และไดสงผล
การประเมินมาตามสิ่งที่สงมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม
งานธุรการ
โทร...............................
โทรสาร.........................

ทป.16

คําสั่งศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
ที่
/ 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
………………………………………..
ตามที่ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมไดประกาศผลการประเมินเบื้องตน ใหกับ
ผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและประสบการณ ระดับ............... เมื่อวันที่............เดือน .....................พ.ศ..................
แลวนั้น เพื่อให การเทียบโอนความรูและประสบการณ ของผูที่ผานการประเมินเบื้องตน สําเร็จลุลวงตามคํารอง
ขอเขารับการประเมินในแตละรายวิชา นั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่อง
รายชื่อสถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือกจัดตั้ง ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา ขอ 2ใน 8) จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ
1.1 นายสนธยา จันทรสมบูรณ ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประธานกรรมการ
1. 2 นางสาวสุภาพร เอี่ยมโหมด รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
กรรมการ
1. 3 นายสันทัด พงศพัชราพันธ
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
1. 4. นายนิรวัจ นิลเนตร
รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ
1. 5 นายชม แกววงษจันทร
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นายมงคล แกวประดับ
หัวหนางานวัดผล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการวางแผน สนับสนุน แกปญหาการดําเนินการการประเมินเทียบโอนรายวิชา ของผูเรียน
กลุมผูเรียนเทียบโอนประสบการณ
2. คณะกรรมการเทียบโอนความรูและประสบการณ รายวิชา ตามตารางแนบทายคําสั่งนี้
มีหนาที่ประเมินความรูและประสบการณตามสมรรถนะรายวิชาที่ขอรับการประเมินใหครอบคลุม
จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และเนื้อหาวิชา ตามกรอบการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณทั้งนี้
รายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สั่ง ณ วันที่...........เดือน ...............................พ.ศ..............

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ )
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.17

ตางรางแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
แนบทายคําสั่งที่ .........../........................ ลงวันที่..................................

ชื่อวิชา

ผูเขารับการประเมิน

1. รหัสวิชา......................
ชื่อวิชา.........................

1.
2.
3.
4.

2.รหัสวิชา......................
ชื่อวิชา.........................

1.
2.

3.รหัสวิชา......................
ชื่อวิชา.........................

1.
2.
3.
4.
5.
1.

4.รหัสวิชา......................
ชื่อวิชา.........................
5.รหัสวิชา......................
ชื่อวิชา.........................

1.
2.
3.

คณะกรรมการประเมิน
เทียบโอนความรูและประสบการณ
1. รองฝว.สถานศึกษาอื่น ประธาน
2. ตัวแทนครูตามสาขาวิชา กรรมการ
3. ตัวแทนครูตามสาขาวิชา กรรมการ
4. ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพหรือครูเชี่ยวชาญ
วิชาชีพวิทยาลัยอื่น กรรมการและ
เลขานุการ
5. หัวหนาพัฒนาหลักสูตรฯหรือหัวหนา
วัดผลฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ )
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.18

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
เรื่อง การรับแบบคํารองของผูเขาเรียนเพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ

ดวยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ไดจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
ในรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณเสร็จสิ้นแลวนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ ในระหวาง
ภาคเรียนที่ 1/2558 เปนไปดวยความเรียนรอย วิทยาลัยฯ จึงกําหนดระยะเวลายื่นแบบคํารองของผูเขาเรียน
เพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ (แบบ ทป.14/1) ระหวางวันที่ ............ถึง..............เดือน...................
พ.ศ............... โดยใหนักเรียนนักศึกษาสงแบบฟอรมดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดที่งานวัดผลและประเมินผล
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประกาศ ณ วันที่............เดือน..................พ.ศ..............

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ )
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ทป.19

แบบคํารองขอรับการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
เขียนที่ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
..........เดือน.........................พ.ศ................

วันที่
เรื่อง ขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ดวยขาพเจา
(นาย,นาง,นางสาว).............................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ----
รหัสประจําตัวนักเรียน........................................................ ระดับ  ปวช.  ปวส. รุน................................
สาขาวิชา...................................... สาขางาน....................................ครูที่ปรึกษา...............................................
มีความประสงคขอประเมินเทียบโอน  ความรู  ประสบการณ (เลือกไดเพียงขอเดียว)
รหัสวิชา
.................................... ชื่อวิชา......................................................... หนวยกิต....................
โดยมีเอกสาร / หลักฐานประกอบการขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณดังนี้
1.
..............................................................................................................
2.
..............................................................................................................
3.
..............................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ……….................................................
(........................................................)
ผูขอเทียบโอน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นหัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
ผลการประเมินเบื้องตน

 ผาน

 ไมผาน

ลงชื่อ……….................................................
(.........................................................)
หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ เลือกเทียบความรูหรือประสบการณ 1 รายการตอ 1 แบบฟอรมเทานั้น

ทป.20

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เขารับการเทียบโอนความรูและประสบการณ
ดวยวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ไดจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
ในรูปแบบเทียบโอนความรูและประสบการณโดยยื่น แบบคํารองขอรับการประเมินเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ เสร็จสิ้นแลวนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ ในระหวางภาคเรียนที่ 1/2558 เปนไปดวย
ความเรียนรอย วิทยาลัยฯ จึงประกาศราชื่อนักเรียนนักศึกษาเพื่อเขารับการประเมินดังรายชื่อที่แนบมา
ประกาศ ณ วันที่............เดือน..................พ.ศ..............

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ )
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ทป.21

แฟมประสบการณ

ทป.22
กรอบการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ผูขอรับการประเมินชื่อ................................นามสกุล.............................................รหัส..............................
ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

ลักษณะรายวิชา

ประเภทวิชา ..........................................สาขาวิชา ……….........................…………สาขางาน…………………................……….……
รหัสวิชา ......................................ชื่อวิชา......................................................................................(ท.ป.น.)..............................
จุดประสงครายวิชา
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
การประเมินความรูและประสบการณ
สมรรถนะรายวิชา
1.………………………………………………
2.……………………………………….………

วิธีการประเมิน
1. ………………..………………..………..
2. ……………………………………………
ฯลฯ
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
ฯลฯ

คาน้ําหนักคะแนน/คะแนนที่ได
ของสมรรถนะ
1.……………….……………/………………..………
1.…….…………….…………/……………..………

3. ………………………………………………
ฯลฯ
คะแนน
...................................
ระดับผลการประเมิน................................

................................................
(.............................................)
กรรมการ

................................................
(.............................................)
กรรมการ

................................................
(.............................................)
กรรมการ

...................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการ
............../....................../.................

................................................
(...........................................)
กรรมการและเลขานุการ

ทป.23
3แบบสรุปผลการประเมินความรูและประสบการณ
วันที่............เดือน................................พ.ศ.......................
ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม
ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................นามสกุล............................รหัส............................
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

คะแนนเต็ม
(100)

คะแนนที่ได

ระดับผลการ
ประเมิน

รวม
..............................................กรรมการและเลขานุการ
(.........................................)
..............................................กรรมการ
(.........................................)
..............................................กรรมการ
(.........................................)
...............................................กรรมการ
(.........................................)
..............................................ประธานกรรมการ
(.........................................)
เกณฑการประเมิน :

1. ตองไดคะแนนทุกสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 50
2. คะแนนรวมทุกสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 50 จึงถือวาผาน
3. ใหระดับคะแนนผลการประเมินสมรรถนะเชนเดียวกับผลการประเมินรายวิชา
ตามหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส.หรือปริญญาตรี

ทป.24

13

แบบเสนอขออนุมัติผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
เขียนที่ ……………………………………………..
วันที.่ ...........เดือน....................................พ.ศ.......................
เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
เรียน หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา จังหวัด นครปฐม
สิ่งที่สงมาดวย

1. แบบคํารองขอรับการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
2. แบบสรุปผลการประเมินความรูและประสบการณ

…….…….ชุด
……..…….ชุด

ดวยคณะกรรมการไดดําเนินการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณของ
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................นามสกุล......................................................................................
ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ซึ่งมีผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณตามแบบสรุปผล
การประเมินความรูและประสบการณ ดังแนบ
ดังนั้น จึงขออนุมัติผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
............................................กรรมการและเลขานุการ
(.........................................)
............................................กรรมการ
(.........................................)
............................................กรรมการ
(.........................................)
............................................กรรมการ
(.........................................)
...........................................ประธานกรรมการ
(.........................................)
ความเห็นหัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติเนื่องจาก …………………………………………………
ลงชื่อ..............................................
(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.25

ประกาศศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
………………………………………..
ตามที่ ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมไดดําเนินการประเมินเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ใหกับ(นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................
สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ระดับ......................สาขาวิชา...............................................................
เมื่อวันที่............เดือน .............................พ.ศ.................. แลวนั้น จึงขอประกาศผลการประเมินดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ระดับผลการ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
(100)
ประเมิน

รวม
1. ผูที่ผานการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณใหติดตอขอรับเอกสารเพื่อใชประกอบการ
ลงทะเบียน เพื่อขอเทียบโอนความรูและประสบการณสูรายวิชาในระบบการศึกษาของสถานศึกษาที่สมัคร
เขาเรียนตอไป
2. รายวิชาที่ไมผานการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
ดังกลาว ในสถานศึกษาที่สมัครเขาเรียน หรือมีสิทธิขอรับการประเมินใหมไดในภาคเรียนถัดไป
ประกาศ ณ วันที่..........เดือน ...............................พ.ศ................

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม

ทป.26

ที่ ศธ .................../...........

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ที่อยู........................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.................

เรื่อง แจงผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
อางถึง หนังสือวิทยาลัยการอาชีพนครปฐมที่ ศธ .................../........... ลว..........................
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศผลการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ ( ทป.18 ) จํานวน........ชุด
ตามหนังสือที่อางถึงวิทยาลัยการอาชีพนครปฐมไดขอความอนุเคราะหศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียน
อาชีวศึกษาจังหวัด .นครปฐม ดําเนินการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ แกผูเรียนกลุมเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ความทราบแลวนั้น
บัดนี้ศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐมไดดําเนินการประเมินเทียบโอน
ความรูและประสบการณ แกผูเขาเรียนกลุมเทียบโอนความรูและประสบการณ ในสถานศึกษาของทานเสร็จ
สิ้นแลว และไดสงผลการประเมินมาตามสิ่งที่สงมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัย
ทําหนาที่ หัวหนาศูนยประเมินสมรรถนะผูเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม
งานธุรการ
โทร...................................
โทรสาร.............................

การอาชีพนครปฐม

