
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 “ทวิภาคี” แปลว่า “สองฝ่าย” หมายถึงสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพใน
โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีน้ัน จะมี 2 สถานภาพในบุคคล
เดียวกัน คือ เป็นผู้เรียนในสถานศึกษาและในขณะเดียวกันก็เป็น
พนักงานที่ฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วย การจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึง โดยเรียน
รายวิชาชีพพื้นฐานและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษา ส่วนราย
วิชาชีพสาขางาน จะเรียนและฝึกปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการ 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ประโยชน์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีต่อผู้เรียน 
1.ศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ต้องการ ได้เรียนรู้ภาคทฤษฏีและทักษะ
พื้นฐานในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ท าให้มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

 

2.ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยง  และสวัสดิการอ่ืน ๆ         
จากสถานประกอบการ สร้างความภูมิใจของผู้ปกครอง 
3.เม่ือส าเร็จการศึกษาจะได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และได้ใบรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ         
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียน 
รับผู้จบ ม. 6  และ ปวช. ต่างสาขา  เข้าศึกษาต่อในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา การจัดการ 
โลจิสติกส์   สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรการเรียน   
2  ปี  จบแล้วสามารถเทียบโอนรายวิชา  เรียนต่อในระดับปริญญา
ตรีต่อเน่ือง 2 ปี ตามมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตพระนคร, 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เม่ือจบการศึกษาแล้ว
สามารถไปท างาน เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ฝ่าย HR ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลาย
เชน/โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ฝ่าย IT, ฝ่าย QC, ฝ่ายบริการลูกค้า 
ฝ่ายธุรการ ส าหรับในระดับบริหารสามารถท างานเป็น Logistics 
Analyst, Material Planner, Operations Analyst, 
Procurement Manager, Supply Chain Analyst, Business 
process Analyst, Operations Manager และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 
โครงการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการณ์มี 2 ทางเลือก
ดังนี้ 
1.นักศึกษาสามารถติดต่อสถานประกอบการที่จะฝึกอาชีพได้เอง
ตามความต้องการและท า MOU ร่วมกับวิทยาลัย 
2.วิทยาลัยจัดหาให้โดยความร่วมมือกับบริษัทชั้นน าในประเทศ  
 โครงการฝึกอาชีพร่วมกับ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด โดยมีสวัสดิการและเบี้ยเล้ียงนักศึกษา ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   โครงการฝึกอาชีพร่วมกับบริษัทฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์ 
   มาร์เก็ต จ ากัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ เบี้ยเล้ียง+สวัสดิการ 
เบี้ยเลี้ยงรายวัน 310 บาท 
เบี้ยเลี้ยงพิเศษ0.5 ชั่วโมง 
(17.00-17.30) 

28.12 

ค่าอาหาร/วัน 25 บาท 
ค่าอาหารช่วงเวลาพิเศษ    
(หลัง17.30) 

25 บาท 

ค่ากะกลางคืน 105 บาท 
ยูนิฟอร์ม 2 ชุด 
เงินพิเศษสิ้นสุดการฝึกงาน 3,000./6 เดือน 

 (ตามเงื่อนไข) 
หอพักนักศึกษา 200 บาท/เดือน 
รถรับ-ส่ง หอพัก มี 
ค่ารักษาพยาบาล มี 
ประกันชีวิต มี 

รายการ เบี้ยเล้ียง+สวัสดิการ 
เบี้ยเลี้ยงรายวัน    370 บาท 
ทุนการศึกษา เทอมละ 3,800 บาท 
ยูนิฟอร์ม 3 ชุด 
หอพักนักศึกษา ฟรี 
ค่ารักษาพยาบาล มี 
ค่าประกันชีวิต มี 
เบี้ยขยัน มี 

สถานศกึษา 
สถาน

ประกอบการ 

ข้อตกลงร่วมกนั 



 
 

ภาคเรียนที่ 1                       ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  3-3 
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-3  
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ  3-3 
ชีวิตกับสังคมไทย    3-3 
หลักการจัดการ    4-3 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-3 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3-3 
การจัดการการขนส่ง   3-3 
หลักการบัญชีเบื้องต้น 1    4-3 
เครื่องใช้ส านักงานและการพิมพ์เอกสาร   5-3 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1                             2-0 
ภาคฤดูร้อนกลางปี (รายวิชาปรับพื้นฐาน)    ชั่วโมง/หน่วยกิต 
หลักการขาย    3-3 
การเป็นผู้ประกอบการ   3-3 
ภาคเรียนที่ 2                                 ชั่วโมง/หน่วยกิต 
วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ  4-3 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   2-1 
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  3-3 
หลักเศรษฐศาสตร์    3-3 
หลักการตลาด    3-3 
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์   3-3 
การบริหารระบบข้อมูลส าหรับโลจิสติกส์ 3-3 
หลักการจัดซ้ือ    3-3 
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  3-3 
หลักการน าเข้าและส่งออก   3-3 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 4-3 
 
 

กฎหมายธุรกิจ          3-3 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2                     2-0 
ภาคเรียนที่ 3  (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ)   ชั่วโมง/หน่วยกิต 
การจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ         3-3  
งานการจัดการโลจิสติกส์ 1         4-3 
ฝึกงาน          *-4 
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า         3-3 
โครงการ         2-2 
กิจกรรมในสถานประกอบการ         2-0 
ภาคเรียนที่ 4 (ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ)  ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ         3-3 
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการท างาน  2-2 
งานการจัดการโลจิสติกส์ 2  4-3 
โครงการ   2-2 
กิจกรรมในสถานประกอบการ  2-0 

 
 

 

 
 
 
 
 

      
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

    ระบบทวิภาคี DVT 

  (Dual Vocational Training) 

 

 
 

    เอกสารแนะแนวศึกษาต่อ 

   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         
พุทธศักราช 2557  

  สาขาวิชา การจัดการโลจสิติกส ์
  สาขางาน การจัดการโลจสิติกส ์

  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
     สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

   แผนกวิชา การจัดการโลจิสตกิส ์
    โทร. 036 – 411083 ต่อ 143 

    ครูอนุรี  เที่ยวมาพบสุข 
    MBA  (Logistics  Management) 

 

มรีายได้ระหวา่งเรยีน  

เฉลี่ย 12,000/เดอืน 
 


