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วิทยาลัยสารพัดช่างตราดเป็นสถานศึกษาสายอาชีพ  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ         

การอาชีวศึกษา  มีวัตถุประสงค์  ให้การศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา  ให้มีความรู้และทักษะ ทั้งวิชา
พื้นฐาน  วิชาชีพ  ได้ฝึกภาคปฏิบัติให้เกิดความช านาญ  เพื่อประกอบอาชีพได้ตามสาขาวิชาที่เรียน  
และสอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ  เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  
และสังคมร่มเย็นมีความสุข  นอกจากความรู้  ความสามารถแล้ว  นักเรียน นักศึกษาจะต้อง มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพที่ดี 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  หวังว่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา เล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เข้าใจ  หลักสูตรการเรียนการสอน บริบทของสถานศึกษา  และการปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้
มีระเบียบวินัย  รักษาแนวปฏิบัติของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร  และประสบผลส าเร็จในอาชีพการงานสืบไป 
 
 
                                     

               (นายประดิษฐ  ฮกทา) 
                     ผู้อ านวยการวทิยาลัยสารพัดชา่งตราด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารจากผู้อ านวยการ 



 

ค าน า 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  ได้จดัท าคู่มือนักเรียนนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น  เพื่อให้ข้อมูล 
ที่นักเรียน นักศึกษาจ าเป็นต้องรับทราบ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่ง
นี้ คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 แนะน าวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
 ตอนที่ 2 นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ 
 ตอนที่ 3 แนวปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาด้านกิจกรรม 

นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ  ในแตล่ะตอนให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏบิัติได้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ  และข้อปฏิบัตติ่างๆ ของวิทยาลัยฯ และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ทีน่ักเรียนนักศึกษาพงึได้รับ 
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้จนส าเร็จการศึกษา 
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 ภาพกิจกรรมวทิยาลยัสารพัดช่างตราด     13 
ตอนท่ี  2 นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ      15 

 หลักสตูรที่เปดิสอน       16 

 ระเบียบวา่ด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผล (ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
 พุทธศักราช 2556 )               22 

 ระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548             39 

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ  
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 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน  ระดับช้ัน ปวส.    49 
ตอนท่ี  3  แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน  นักศึกษาด้านกิจกรรม    50 

 การฝึกงาน       51 

 การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)    53 

 สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา      63 

 ปิดเลม่โดยผู้อ านวยการวิทยาลยัสารพัดช่างตราด    66 
ภาคผนวก         67 

 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  68 

 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  69
  



 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 
แนะน ำวิทยำลยัสำรพัดช่ำงตรำด 
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นโยบำยของวิทยำลัย 

1. เพื่อสนองตอบนโยบายกรมอาชีวศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 การจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพให้ยืดหยุ่นหลากหลายสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการก าลังคนของประเทศ สนองความต้องการ
สังคมและท้องถิ่น และสนองความต้องการของผู้ เรียนซึ่งมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันได้อย่างกว้างขวาง
มากข้ึน 
 2. เพื่อพัฒนาก าลังคนในตลาดแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชนบทห่างไกลเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ทันกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 3. ปลูกฝังนิสัยในการท างานเพื่อการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขภายใต้
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. การให้บริการวิชาชีพในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กว้างขวางมากข้ึน  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด พฒันาศักยภาพผู้เรียนให้ก้าวทนัเทคโนโลยสีู่อาชีพ ปลูกฝงัคุณธรรม 
สัมพันธช์ุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

2. ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามกลไกของอาชีวศึกษา 
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมบนพืน้ฐานความพอเพียง 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ 

อัตลักษณ์  ทักษะดี มีงานท า 

เอกลักษณ์   บริการชุมชน 
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ปรัชญา  ฝีมอืดี  มีคณุธรรม  น าวิชาการ 

ต้นไม้ประจ าสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ต้นกำนพลู 

ประวัติและสถำนที่ตั้งวทิยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 236     
ถนนหลักเมือง ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด มีพื้นที่จ านวน 2 แปลง รวม 7 ไร่ 2 งาน 39.8  
ตารางวา โดยเช่าที่ดินจากกรมการศาสนาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคตราด 

ประวัติควำมเป็นมำ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  เปน็พื้นที่ดินของวัดรา้งที่วิทยาลยัฯได้เช่ากับกรมศาสนาต่อจาก
วิทยาลัยเทคนิคตราด ซึ่งพืน้ทีน่ีไ้ด้มีประวัติการตั้งเป็นสถานศึกษา   
โดยล าดับ  ดังนี ้
 พ.ศ.  2480 กระทรวงศึกษาธิการได้จดัตั้งเปน็โรงเรียนชา่งไม้ตราด 
 พ.ศ.  2500 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเปน็โรงเรียนการช่างตราด 
 พ.ศ.  2510 กระทรวงศึกษาธิการได้รวมโรงเรียนการช่างตราดและโรงเรียนการช่างสตรี
ตราดเข้าด้วยกันจึงท าให้มี 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ 1 เขตท่าเรือจ้าง บริเวณโรงเรียนการช่างสตรีและเขตที่ 2 
บริเวณโรงเรียนการช่างตราด 
 พ.ศ.  2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนคิตราด 
 พ.ศ.  2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนคิตราด 
 พ.ศ.  2537 ได้เปลี่ยนเป็นวทิยาลัยสารพัดชา่งตราด 
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  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราดขึ้น
จากวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โดยใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคตราดเขตที่ 2 และด าเนินการเปิดการเรียนการ
สอนเมื่อปีงบประมาณ 2541 จนถึงปัจจุบัน 

โทรศัพท์  0-3951-2172  โทรสาร  0-3952-0530  หรือทางเว็บไซต์   
http://www.tratpt.ac.th  E-Mail : trat_poly@hotmail.com 
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ท ำเนียบบุคลำกร 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
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นำยจิรพงค์  ร่มเงิน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นำยนพดล  หัตถำพงษ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
และฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นำยสรำวุธ  เรืองขจิต 

ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ           
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

  ผู้บริหำร 

     

   นำยประดิษฐ  ฮกทำ 
   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัสำรพัดช่ำงตรำด 
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  แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนงลักษณ์ ดาราพงษ์ 
ครูช านาญการพเิศษ 

นางสาวสิรมิา ดาราพงษ์ 
ครูช านาญการ 

นางสาวสิเรียม พวงกัน 
คร ู(หัวหน้าสาขาวิชา) 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

นายมานพ ทองดี 
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา) 

ว่าท่ี ร.ต.บรรพต ไชยคีน ี
คร ู

นางสาวลัดดา วงค์กระจ่าง 
คร ู

นายอนุชิด มั่นคง 
พนักงานราชการ 

นางสาวพัชยา เพชร์พิชัย 
ครูพิเศษสอน 

นางสาวอุไรวรรณ อุภัยพรม 
คร ู
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สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

นายชาญวิทย์ โทมา 
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา) 

นายสราวุธ เรืองขจิต 
คร ู(หัวหน้าสาขาวิชา) 

นางสาวรัศญาภรณ์ สุธมิณีกาญจ ์
พนักงานราชการ 

(หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก) 

นางสาววัชราภรณ์ สมบูรณ ์
พนักงานราชการ 

(หัวหน้าสาขาวิชาการบญัชี) 
 

นางสาวชนชนก สัทธยาสัย 
พนักงานราชการ 

 

นายณัฐดนยั สินธุนาวา 
ครูพิเศษสอน 

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 
 

นายพิทักษ์ สุขสว่างจิต 
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา) 

นางวารุณ ี สุนะไตร  
คร ู
 

นายณัฐกานต์ พรหมประสาท 
ครูพิเศษสอน 

นายทวีชัย หวลถนอม 
พนักงานราชการ 
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ลูกจ้างชัว่คราว 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายสุรัชต์ กุมภะ 
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา) 

นางสาวบุหงา กองสุข 
พนักงานราชการ  

สำขำวิชำคหกรรมทั่วไป 

นายเกริกไกร นนทลักษณ ์
คร ู

(หัวหน้าสาขาวิชา) 

นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ 
ครู  

นางพรพรรณ จันทรโชต ิ
ครูพิเศษสอน 

นางสาวปิยะดา หงษ์เจรญิ 
พนักงานราชการ 

นางสาวรจนา งามพักตร ์
พนักงานราชการ  

นางสาวจันทิมา รตันเศียร 
พนักงานราชการ 

นางสาวนิภาวรรณ์ ศริ ิ
ครู  
 

MissPema chaedon 
ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

นางภัทรวดี กาญจรัส นางมาลี จันทเสน  นางสาวนิตยา ตะวันขึ้น
  

นางสาวพรวดี มะลิซ้อน
  

นางสาวสุดาวรรณ บุตรพรม นางสาวจุฑาทิพย์ คล้อยตาม นางนวลนิตย์ จ าลองศร ี

นางสาวอุไร พรมหมอก 

นางสาวนาตยา มสีุภา 

นางสาวรัตมณี พานิช นางสาววัชราภรณ์ ขันทเจริญ 

นางอารีรักษ์ ครุฑสังข ์

นางสาวกัญวรา โนนโพธิ ์

นางสาวรุ่งนภา ผดุงผล นายวัฒจักร ศรแก้วดารา 

นางสาวเบญจวรรณ พันธารักษ์ 

นางสาวภักดิพร จันทร์สิงห ์
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นายเฉลมิ พรมรินทร ์นางสถาพร บุญเปลี่ยน นายสุทธิศักดิ์ วิสุทธิแพทย ์
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รำยนำมคณะกรรมกำรวิทยำลัย 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1.  นายสราวุธ  เรืองขจิต กรรมการผู้แทนคร ู
2. นายจักรกฤษณ ์ สถิตเสถียร กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นายวินิต  นิรันต์พานิช กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
4. นายปรีชาวิชญ ์ ฉิมผกา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. นายณัฐพล  ข าสม กรรมการผู้แทนศิษยเ์ก่า 
6. พระอาจารย์สุบิน  ปณีโต กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
7. นายบ ารุง  มัดรอ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 
8. นางสาวบุญญาพร  ยิ้มอนันต์ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
9. นายจิราย ุ ศรีส าราญ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
10. นางสาววงศ์สิร ิ สุพันด ี กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
11. นายอาคเนย ์ หงส์ตะน ุ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
12. นางสาวกฤษณา  จริตซื่อ กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
13. นายสุพจน์  เลียดประถม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
14. นางภทรธร  พิริยภิญโญ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
15. นายชัชวาล  อุสาหกิจ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
16. นายชัชวาล  เอีย่มอมรนิพิท กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
17. นายวิบูลย ์ เครือลอย กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
18. นายประดิษฐ   ฮกทา กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายประดิษฐ  ฮกทา ผู้อ านวยการ 
2. นายนพดล  หัตถาพงษ ์ รองผู้อ านวยการ 
3. นายจิรพงค์  ร่มเงิน รองผู้อ านวยการ 
4. นางสาวนงลักษณ์  ดาราพงษ์ ครู  
5. นางสาวสิรมิา  ดาราพงษ์ คร ู
6. นายสราวุธ  เรืองขจิต คร ู
7. นางสาวนิภาวรรณ  ศริ ิ คร ู
8. นางสาวสิเรียม  พวงกัน คร ู
9. นางสาวอุไรวรรณ  อุภัยพรม คร ู
10. ว่าท่ี รต.บรรพต  ไชยคีน ี คร ู
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ภำพกิจกรรมวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

กิจกรรมเข้ำค่ำยลกูเสือวิสำมัญ 

กิจกรรมวันภำษำไทย 

กิจกรรมกฬีำส ี

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพุธ 
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ภำพกิจกรรมวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษำ กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนกำรศึกษำ 

งำนตรำดร ำลึก สืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ 
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ตอนที่ 2 
นโยบำย ระเบียบ ข้อบงัคับ ประกำศ 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างตราดเปิดท าการสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว, หลักสูตรระยะสั้นหลากหลายและหลักสตูรเสรมิวิชาชีพแกนมัธยม 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

อุตสาหกรรม ยานยนต ์

ช่างไฟฟ้าก าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

ยานยนต ์
ไฟฟ้าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกส ์

พาณิชยกรรม การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม  

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ  
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

อุตสาหกรรม 
เทคนิคเครื่องกล  
ไฟฟ้า 

เทคนิคยานยนต์  
ไฟฟ้าก าลัง 

บริหารธรุกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

การบัญชี  

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

การบัญชี 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรมและการ
บริการ 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 
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หลักสูตรระยะสั้น 
 

แผนกวิชำ 
 

รำยวิชำ หลักสูตร (ชั่วโมง) 

ช่างยนต์ 

การขับรถยนต ์ 75 

งานบ ารุงรักษารถยนต ์ 75 

งานซ่อมเครื่องยนต์แกส๊โซลีน 75 

งานซ่อมจักรยานยนต์หัวฉีด 75 

งานซ่อมสีรถยนต ์ 75 

งานเชื่อมผลิตภณัฑ ์ 75 

อิเล็กทรอนิกส ์

งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 75 

งานซ่อมโทรศัพท์มือถือ 75 

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 75 

การบัญชี 
พิมพ์ดีดไทย 75 

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 75 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน ์
Goodle's document Solution 
for business 

75 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
วาดการ์ตูน Adobe Illustrator 75 

งานติดตั้งและใช้ Application 
บนอุปกรณ์ Smart phone 75 

คหกรรม (เสรมิสวย) 

การซอยผม-ดัดผม 75 

การเปลีย่นสผีม 75 

การถักเปีย-เกล้าผม 75 

การสระผม-เซทผม 75 

ตัดผมชายระดับ 1 75 

ตัดผมสไตล์สมัยนิยม 75 
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แผนกวิชำ 

 
รำยวิชำ หลักสูตร (ชั่วโมง) 

คหกรรม (อาหารและโภชนาการ) 
คุกกี้และเค้ก 75 

ขนมไทยยอดนยิม 75 

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

งานใบตองเบื้องต้น 75 

พานขันหมากจากผ้า 75 

มาลัยมงคล 75 

จัดดอกไม้มงคลสมรส 75 

 
ผู้บริหำรและครูประจ ำแผนกวิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

1. ฝ่ำยบริหำร 
ชื่อผู้บริหำร เบอร์โทรศัพท์ รับผิดชอบ 

นายประดิษฐ          ฮกทา 081-5729-446 ผู้อ านวยการ 

นายนพดล               หัตถาพงษ ์ 081-5773300 
รองผู้อ านวยฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
และฝา่ยพัฒนากิจการฯ 

นายจิรพงค ์             ร่มเงิน 086-1302341 รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ               

นายสราวุธ             เรืองขจิต 087-5656693 ครู ท าหน้าท่ีรองฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

 

2. แผนกวิชำยำนยนต ์  

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นายอนุชิด   มั่นคง 087-3103499 

นายมานพ   ทองดี 081-3771016 

ว่าท่ี รต.บรรพต   ไชยคีน ี 088-5401299 
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3. แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นายชาญวิทย ์ โทมา 080-5641433 

นายณัฏฐด์นัย สินธุนาวา 094-2198924 
 

  

4. แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส ์  

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นายทวีชัย   หวลถนอม 086-5881193 

นายสราวุธ   เรืองขจิต 087-5656693 

นายณัฐกานต์   พรหมประสาท 087-7220707 

 

5. แผนกวิชำกำรบัญช ี

 

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นางวารุณ ี สุนะไตร 091-7714632 

นางสาววัชราภรณ ์ สมบูรณ ์ 087-2596986 

นางสาวชนชนก สัทธยาสัย 081-8657199 

นางสาวสิเรียม พวงกัน 082-2164007 

   

6. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นายสุรัชต์   กุมภะ 081-7612933 

นางสาวรจนา   งามพักตร ์ 089-8333709 

นางสาวบุหงา  กองสุข 089-8648139 
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7. แผนกวิชำกำรโรงแรม  

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวจันทิมา รัตนเศยีร 084-8668928 

นางสาวนิภาวรรณ ์ ศิร ิ 080-4160189 

นางพรพรรณ จันทรโชต ิ 089-5484833 

นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ 087-1509910 

นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ 086-7776780 

นางสาวนงลักษณ ์ ดาราพงษ ์ 092-8359685 

นายเกริกไกร นนทลักษณ ์ 081-6890219 
   

8. แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นายทวีชัย หวลถนอม 086-5881193 
   

9. แผนกวิชำธุรกิจค้ำปลกีฯ  

ชื่อครูที่ปรึกษำ เบอร์โทรศัพท์ 

นางสาวรัศญาภรณ์   สุธิมณีกาญจ ์ 087-1380043 
 

ครูที่ปรึกษำจะดูแลนักเรียน นักศึกษำ ดังนี้ 
 1. ควบคุมดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และส ารวจรายช่ือนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
  2. พบนักเรียน นักศึกษาในช่ัวโมงโฮมรูม (Home room) ทุกสัปดาห์ 
  3. ดูแลทุกข์สุขของนักเรียน นักศึกษาในด้านการเรียน และเรื่องส่วนตัว พบนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ค าปรึกษา 
 4. ให้ความร่วมมือกับครูประจ าวิชา ครูแนะแนวและครูปกครองในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความ
ประพฤติการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา 
  5. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย
ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา   
  6. เยี่ยมผู้ปกครอง หรือเชิญผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาทั้งด้านความประพฤติและ     
การเรยีน ติดต่อประสานงานกับผูป้กครอง พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นกัศกึษาที่อยู่
ในความรับผดิชอบให้ผู้ปกครองทราบ 
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 7. ให้ความเห็นชอบนักเรียน นักศกึษาในการลงทะเบียนรายวิชา (ลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียน    
สอบเทียบความรู้หรือประสบการณ์) การขอเปลีย่น ขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา การขอผ่อนช าระเงินค่าลงทะเบียน   
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรยีน การค านวณหาเกรดเฉลี่ยแก่นักเรยีน นักศึกษา 
 8. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 

9. ให้ค าปรึกษา ตักเตือน ดูแล แกไ้ขและปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ แนะน า หาทางป้องกันและตดิตามนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรยีน 
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   ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  

  พุทธศักรำช 2556 

 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ลงวันที่      
21 พฤษภาคม 2556  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556”  
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
 “สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย และส่วนราชการของสถานบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอ่ืนของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือผู้อ านวยการส่วนราชการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา หัวหน้าสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่
จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังจนจบ

หลักสูตรมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.” 
“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ

ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 
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 “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 
 “ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบ         
ทวิภาคี โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน 
 “ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคฤดูร้อน          
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลให้ความอุปการะ        
แก่นักเรียน และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษา หรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติของนักเรียน 
ในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี 
 “การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลักโดย
มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ
การศึกษาท่ีแน่นอน 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดหมาย 
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 “การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
 “สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 “ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ 

 “ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่สอน ฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
“ครูนิเทศ” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าท่ีนิเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักเรียน

ที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 “ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาติดตาม
ผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 
 “มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล 
ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว้
ชัดเจน พร้อมท้ังขจัดด าเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 
 “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
อ านวยการ ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 
 ข้อ 6  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
สภำพนักเรียน 

ส่วนที่ 1 
พ้ืนฐำนควำมรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 

           ข้อ 7  ผู้เขา้เรียน ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ความในวรรคหนึ่ง  
ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวม 
เพื่อตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ข้อ 7. ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
(3) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(4) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ 

บริสุทธ์ิใจ 
(5) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(6) ส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ า 

กว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้  

ตามความเหมาะสมของโครงการ 

ส่วนที่ 2 
กำรรับผู้เข้ำเรียน 

ข้อ 8  การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนดในกรณีที่มีการ
สอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 (1)  ท าการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใดๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือ       
สถานประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  และ
หรือสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 
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 (2)  ให้สถานศึกษาทุกแห่งประกาศรับสมัคร ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและ
เวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

 (3) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้เข้า
เรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้สถานศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น  

ข้อ 9  ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา 

ส่วนที่ 3 
กำรเป็นนักเรียน 

ข้อ 10  ผู้เข้าเรียนการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบ จะมี 
สภาพนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 

ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝกึอาชีพกับสถานประกอบการโดยผูป้กครอง
มาให้ค ารับรองด้วย 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน และการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดง
หลักฐานการส าเร็จการศกึษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษาก าหนด แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมี
ผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเช่ือถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว 

ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัวหรือด าเนินการ     
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบแนวทางและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ    
ในการเรียน 

ข้อ 11  ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน บัตรประจ าตัว ต้องระบุเลขที่ ช่ือสถานศึกษา 
รหัสสถานศึกษา ช่ือ  ช่ือสกุลนักเรียน รหัสประจ าตัวนักเรียน เลขบัตรประจ าตัวประชาชน วันออกบัตร           
วันหมดอายุ ลายมือช่ือหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของ
นักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้
มีลายมือช่ือนักเรียน 

 ให้ประทับตราของสถานศึกษาท่ีมุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายของนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน 
บัตรประจ าตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี   

นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างท่ีมีสภาพนักเรียนก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็น 
ปี ๆ ไป 
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สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ     
ของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ 12  ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน  
ให้ค าปรึกษาติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถานประกอบการจัดให้มี    
ผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

ส่วนที่ 4 
กำรพ้นสภำพและคนืสภำพนักเรียน 

ข้อ 13  การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(1) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2) พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 59 หรือข้อ 60  
(3) ลาออก 
(4) ถึงแก่กรรม 
(5) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาและหรือสถาน 

ประกอบการเกินกว่า 15 วัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร   
หรือมีพฤติกรรมอย่างอ่ืนท่ีแสดงว่าไม่มีความตั้งใจท่ีจะศึกษาเล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ 

ข. ไม่ยื่นค าขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดลาพักการ 
เรียนหรือฝึกอาชีพตามข้อ 19 

ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข้อ 28 
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 หรือข้อ 7 

ข้อ 14  ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ 13 (3), 13 (5) ก,13 (5) ข, และ 13 (5) ค  
ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่นค าร้องขอ
ต่อสถานศึกษาแห่งนั้นภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้
รับเข้าเรียนได้ 
  ข้อ 15  การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ 14 ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียน 
เดียวกัน 

(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
(3) ให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ 

ในหลักสูตรนี้มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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ส่วนที่ 5 
กำรพักกำรเรียน 

ข้อ 16 สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นกัเรียนลาพักการเรียน 
หรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถาน 
ประกอบการในการร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม 

(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว 
(3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(4) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะพิจารณาหรือสมควร 

นักเรียนท่ีลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี สถานศึกษา 
 ข้อ 17  นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 
 ข้อ 18  การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักเรียนโดยตรง 
 ข้อ 19  นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือการ     
ฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นค าขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ 
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดครบก าหนด หากพ้นก าหนดนี้ ให้ถือว่า
พ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 

ส่วนที่ 6 
กำรลำออก 

 ข้อ 20  นักเรียนท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นเป็นผู้รับรองการลาออก
เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 
 ข้อ 21  นักเรียนท่ีลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นมี
สภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวดที่ 2 
กำรจัดกำรเรียน 

ส่วนที่ 1 
กำรเปิดเรียน 

ข้อ 22  ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า 
ด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจาก
ระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ข้อ 23  สถานศึกษาท่ีเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษา 

ส่วนที่ 2 
กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 

ข้อ 24  สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน 
ข้อ 25  การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
ข้อ 26  นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 

ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทน             
ให้สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 27  สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ 24 ก็ได้โดยให้ 
สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือ 
ไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักเรียนต้องเสียค่าปรับตามที่หน่วยงาน      
ต้นสังกัดหรือสถานศึกษาก าหนด แล้วแต่กรณี 

ข้อ 28  นักเรียนท่ีมิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด ถ้าประสงค์จะ 
รักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน 

ข้อ 29  นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค 
เรียนปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ส าหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต 

การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง ทั้งนี้ นับรวมกิจกรรม 2 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
สถานศึกษา 

หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท า
ได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ 30  นักเรียนท่ีโอนผลการเรียนรู้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1  
ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทและสาขาวิชา 

ส่วนที่ 3 
กำรเปลี่ยน กำรเพ่ิม และกำรถอนรำยวิชำ 

ข้อ 31  นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระท า 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน ฤดูร้อน ส่วนการขอถอนรายวิชา
ต้องกระท าภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
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การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระท าได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามเีหตผุล 
สมควร 

การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และครูผูส้อน 
ประจ ารายวิชา 

ข้อ 32  ถอนรายวิชาภายในก าหนด ตามข้อ 31 และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามเีหตผุล 
สมควรใหล้งอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรยีนเช่นเดียวกนั แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มเีหตผุล
อันสมควรก็ใหล้งอักษร “ถ.ล.” 

ส่วนที่ 4 
กำรเรียนโดยไม่นับจ ำนวนหน่วยกิตมำรวมเพ่ือกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

 ข้อ 33  สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมความรู้ 
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 

ข้อ 34  เมื่อได้ท าการวัดผลและการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่านให้บันทึก  
“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชา
นั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

ส่วนที่ 5 
กำรนับเวลำเรียนเพ่ือสิทธิในกำรประเมินสรุปผลกำรเรียน 

ข้อ 35  ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มส าหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 
สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไปได้ 

นักเรียนท่ีไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และ 
ประสบการณ์ ตามข้อ 70 ในภาคเรียนนั้นมิได้ 

ข้อ 36  การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1)  เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ 
 (2) นักเรียนท่ีย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง 

รวมกัน 
 (3) นักเรียนท่ีลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียน 

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
 (4) นักเรียนท่ีลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลา 

พักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 
 (5) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้น าเวลาเรียนที่เรียน 

กับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 
 (6)  ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
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ส่วนที่ 6 
กำรอนุญำตเลื่อนกำรประเมิน 

ข้อ 37  นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษา 
ก าหนด สถานศึกษาอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณี ต่อไปนี้ 

(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน 
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือ 

กิจกรรมพิเศษอย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
(4)  มีความจ าเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ 38  นักเรียนท่ีประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องยื่นค าร้อง 

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระท าได้             
ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไปการขออนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียนให้สถานศึกษาท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรมอบให้นักเรียน  
 ข้อ 39  นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันก าหนดการประเมินสรุปผลการเรียน
ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
 ข้อ 40  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถก าหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษาก าหนดวันประเมินไว้ในหนังสือ
อนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระท าได ้ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนซึ่งพร้อมท่ีจะรับการประเมินยื่น
ค าร้องต่อสถานศึกษาเพื่อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมท้ังหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมินท้ังนี้ ต้องไม่เกิน
วันก าหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนต่อไป  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าขาดการ
ประเมินสรุปผลการเรียนและให้สถานศึกษาท าการประเมินตัดสินผลการเรียน 

หมวดที่ 3 
กำรประเมินผลกำรเรียน 

ส่วนที่ 1 
หลักกำรในกำรประเมินผลกำรเรียน 

 ข้อ 41  ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 42  ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้ถือ
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ข้อ 43  ให้สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการประเมินผลการเรียน
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชาส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศร่วมกันประเมินผลการเรียน 
 ข้อ 44  ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน 

 ข้อ 45  การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยด าเนินการประเมิน
ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
หลากหลายตามความเหมาะสม 
 จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน โดยพิจารณาจากการ
ประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
 ให้ด าเนินการประเมินผลการเรียนนักเรียนที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาค จากการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก าหนด 
 ข้อ 46  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

4.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
   3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
   3.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
   2.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
   2.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
   1.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
   1.0 หมายถงึ  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
      0 หมายถึง  ผลการเรียนตก 
 ข้อ 47  รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 46 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี้ 

ขร.  หมายถึง  ขาดเรียน  ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลา 
เรียนต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 
  ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร 
  ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร 
  ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร 
  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
  ท.   หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายให้ท า 

ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง และหรือไม่ส่ง
งานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดด้วยเหตุจ าเป็นอันสุดวิสัย 
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ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนท่ีขาดรายวิชา 
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 

ผ.   หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด และผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ 48  ในกรณีต่อไปนี้ ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 

(1) ได้ ข.ร. 
(2) ได้ ข.ป 
(3) ได้ ข.ส. 
(4) ได้ ถ.ล. 
(5) ได้ ท. 
(6) ได้ ม.ท. 

ข้อ 49  นักเรียนที่ท าการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ท าในรายวิชาใด 
ให้สถานศึกษาพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือในรายวิชานั้นหรืออาจตัดคะแนน
ความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรง แล้วแต่
กรณี  

ข้อ 50  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี ้
(1) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต ของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารด้วย

ผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(2) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 46 และข้อ 48 รายวิชาที่

นักเรียนเรียนซ้ า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจ านวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว 
(3) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม (2) 

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
(ข)  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการ 

เรียนตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนข้ึนไป 
 ข้อ 51  ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมินทดแทนส่วน
ที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรยีนรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารบัการประเมนิ
ทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมิน
ทดแทนในรายวิชาท่ีไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 
 ผู้ที่ได้ มส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดให้ส่งงานให้
สมบูรณ์ ภายใน 10 วัน นับแต่ วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นก าหนดให้ สถานศึกษาหรือ                    
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สถานประกอบการท าการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณา
เป็นรายๆ ไป 
 กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุม   
การฝึกทราบทุกราย 
 ข้อ 52  นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร 
 ข้อ 53  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
  ไม่ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

ส่วนที่ 3 
กำรตัดสินผลกำรเรียน 

 ข้อ 54  การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 (2)  รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 (3)  เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตก 0 (ศูนย์) ตามข้อ 46 ให้รับการประเมิน
ใหม่ได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก าหนด ท้ังนี้ ไม่เกิน 10 วัน 
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่
ก าหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า หรือเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้ จ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ศึกษาแทน 
  (4)  การประเมินใหม่ ตาม (3) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1 
 (5) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนใหม่แลว้ นักเรียนท่ีมีผลการเรยีนระดับ 0 (ศูนย์) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 48 
(1) ถึงข้อ 48 (6) และข้อ 49 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่ก าหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เ รียนซ้ า
รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ าหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ 
 ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 
 ข้อ 55  การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ถือตามเกณฑ์ 
ต่อไปน้ี 
 (1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภท
วิชา และสาขาวิชา 
 (2)  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 



34 

 

 

 (3)  ให้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด 
 (4)  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนโดยมีเวลา     
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
 หากนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในภาคเรียนใดโดย
เหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ 
 เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” 
ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง  “ผ่าน” หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้า
ร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร 
 ส าหรับนักเรียนท่ีเรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
ถือว่ามีผลตามความใน (4) 
 ข้อ 56  ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสภาสภาบนัการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ข้อ 57  นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนจะเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการด าเนินการให้เรียนซ้ าหรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนส าเร็จการศึกษา 
 การเรียนซ้ ารายวิชา ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระท าเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ข้ึนไปเท่าน้ัน 
รายวิชาที่เรียนซ้ าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2 ตามเดิม 
ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 49 
 ข้อ 59  เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้วหากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 หน่วย ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน
ต่อไปหรือพ้นสภาพนักเรียน 
 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่แล้ว 
หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักเรียน 
 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตและได้รับการประเมินใหม่
แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพ
นักเรียน 
 ข้อ 60  นักเรียนที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซ้ า หรือเรียนแทนรายวิชาที่ได้
ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) หรือรับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มาเป็นเวลารวม 8 ภาค
เรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 55 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร
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ให้เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักเรียน ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 12 ภาคเรียน นับตั้งแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน โดยไม่นับ
ภาคเรียนท่ีลาพักการเรียนรวมเข้าด้วย 

ส่วนที่ 4 
กำรโอนผลกำรเรียนรู้ 

 ข้อ 61  การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หรือรายวิชาตามข้อ 6 วรรคสอง ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุก
รายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่จน
เห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 62  ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษา  ถ้านักเรียนมีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์)ในรายวิชาใด  และมี
สิทธิได้รับการประเมินใหม่ ข้อ 54 (3) ให้สถานศึกษาที่นักเรียนอยู่ก่อนด าเนินการประเมินใหม่ให้แก่นักเรียนผู้นั้น  
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันสุดวิสัยให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนด าเนินการประเมินใหม่ได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีรับเข้าเรียนเป็นราย ๆ ไป  
 ข้อ 63  สถานศึกษาจะโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นของสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 
 (1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 (2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนท าการประเมินใหม่  
ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น 
 (3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือจะท าการ
ประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 64  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการได้ ตามเง่ือนไข 
ต่อไปนี ้
 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 (2) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ข้ึนไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะท า
การประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ 65  การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลภาคเรียนแรกที่  
เข้าเรียน 
 ในกรณีที่มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนหรือ
การถ่ายโอนผลการเรียนเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น 
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 ข้อ 66  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้รหัส
วิชาและช่ือวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับ
โอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ  
 ข้อ 67  สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่นในกรณี     
ที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการ
เรียน 
 ข้อ 68  ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นตามข้อ 67 ให้สถานศึกษา
พิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้ 
 (1)  รับโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ 
 (2)  รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนท าการประเมินใหม่เมื่อ
ได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น 
 ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนท่ีจะอนุญาตให้ไปเรียน 
 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้รหัสวิชา และช่ือรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่งอื่นรหัสวิชาใดยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่อง   
นั้น ๆ  
 ข้อ 69  กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 61 ข้อ 63 ข้อ 64 และข้อ 68 ระดับผลการเรียนให้เป็นไป
ตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
 ข้อ 70  นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการหรือท างาน
อาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอไปเรียนหรือฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อนับจ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับ
รายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา 
 ถ้าผลการประเมินไม่ผา่น นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 
 ข้อ 71  นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 59 หรือ ข้อ 60 แล้วสอบเข้าเรียนใหม่ใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป 
 ข้อ 72  นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 70 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 นักเรียนท่ีเทียบโอนผลการเรียนรู้ ต้องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
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หมวด 4 
เอกสำรกำรศึกษำ 

 ข้อ 73  สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจ าตัวนักเรียนตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบนี้ ซึ่งใช้ช่ือย่อว่า “ปพ. 1 
ปวช.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
 การจัดท า “ปพ.1 ปวช.” ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และให้
หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (2) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2556 (ปพ.3 ปวช..) ตามแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
 (3) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
 (4)  สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นนอกเหนือจาก 
ปพ.1 ปวช. ... และ ปพ.3 ปวช... สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือ
สมุดรายงานของนักเรียน 
 (5)  ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 74  ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
 ข้อ 75  ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา 
 ข้อ 76  ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็นเวลา     
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 ข้อ 77  ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน (ปพ. 1 ปวช..) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียนแทนใบสุทธิ 
และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา 
 ข้อ 78  การท าส าเนา ปพ. 1 ปวช... จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับ แล้วให้เขียนหรือ
ประทับตรา “ส าเนาถูกต้อง” 
 ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือช่ือรับรองส าเนา พร้อมทั้ง วัน 
เดือน ปีท่ีออกส าเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือก ากับท่ีรูปถ่าย 
 ข้อ 79  ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือ ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา 
ให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน หรือส าเนา ปพ.1 ปวช.. แล้วแต่
กรณี ใบรับรองนี้อายุ 60 วัน โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 
 ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันที่ 3 
สถานศึกษาจะถ่ายส าเนา รบ.1 ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองส าเนาให้ไปก็ได้ 
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หมวดที่ 5 
บทเฉพำะกำล 

 ข้อ 80  สถานศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546) ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการเรียน
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 พ.ศ. 2547 ท่ีใช้บังคับอยู่เดิม 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กันยายน  พ.ศ. 2556 
จาตุรนต์  ฉายแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ 

พ.ศ. 2548 
………………………………. 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา 
พ.ศ. 2548 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2546 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ อธิการบดี หรือ
หัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
 “กระท าความผิด”  หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
การอบรมสั่งสอน 
 ข้อ 5 โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 

(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บน 
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ 6  ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ 
หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัย และความประพฤติไม่ดีของนักเรียน
หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่
ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาอบรมมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 ข้อ 7  การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
 ข้อ 8 การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีที่นักเรียน หรือ นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษ ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 
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 ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
 ข้อ 10  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉั ย
ปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี 18  มกราคม พ.ศ. 2548 
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ประกำศวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
ระเบียบวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำโทษ 

นักเรียน นักศกึษำ พ.ศ. 2562 
....................................................... 

 อาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 
0611/4219 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555  เรื่อง ก าหนดระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จึงวางหลักเกณฑ์ไว้บังคับในส่วนของความประพฤติของ
นักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2   ในระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3   ในระเบียบนี้  
  “ กระท าความผิด”  หมายความว่า  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติ    ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประพฤติฝ่าฝืนระเบียบกฎกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา 
  “ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด หรือ            
ผู้รักษาการในต าแหน่ง 
  “หัวหน้างานปกครอง” หมายความว่า  ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้างานปกครองตามระเบียบ        
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
  “ครูปกครองแผนก” หมายความว่า  ครูที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน
และนักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา 
  “การแต่งกาย”  หมายความว่า การแต่งกายตามระเบียบที่วิทยาลัยก าหนดรวมถึงทรงผมของ
นักเรียนด้วย 
  “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
       “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
สูงกว่า 
  “วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
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  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วย
เป็นประจ า 
 ข้อ 4  งานปกครอง  มีหน้าท่ี ปกครองดูแลจดัระเบียบความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ก ากับดแูล 
ติดตามความประพฤติของนักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสม ก าหนดสิ่งที่ควรรู้เกีย่วกับงาน
ปกครอง  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติตัวเหมาะสมแก่สภาพนักเรียน นักศึกษา พิจารณาลงโทษนักเรียน 
นักศึกษาแล้วแต่กรณีความผิดที่ก าหนด 
 ข้อ 5  การลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระท าความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 
  1. ว่ากล่าวตักเตือน 
  2. ท าทัณฑ์บน 
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
  4. ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข้อ 6  ผู้มีอ านาจการลงโทษ 
  1. ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  2. รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  3. คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
  4. ครูในสถานศึกษาทุกท่าน 
 การลงโทษทุกครั้ง ผู้ลงโทษต้องบันทึกเป็นหลักฐานแจ้งผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ 
 ข้อ 7  อ านาจและหลักเกณฑ์การลงโทษ 
  7.1 อ านาจในการตัดคะแนนความประพฤติ 
   (1) ผู้อ านวยการวิทยาลัย ตัดคะแนน ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 
   (2) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยและหัวหน้างานปกครอง สั่งตัดคะแนน ครั้งละไม่เกิน 
10 คะแนน 
   (3) ครูมีสิทธ์ิตัดคะแนน ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน 
  7.2 หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษ 
   (1) ให้เป็นไปตามลักษณะความผิด ตามข้อ  8 
   (2) ผลของการกระท าความผิดครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันให้ลงโทษโดย
คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณา โดยพิจารณาโทษหนัก 
เบาตามกรณีของความผิดนั้น 
   (3) รายงานผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
  7.3 ในกรณีที่วิทยาลัยฯ แจ้งผลการลงโทษให้ผู้ปกครองทราบแล้ว ผู้ปกครองยังไม่ได้รับทราบ 
และนักเรียน นักศึกษาเกิดการท าความผิดซ้ าหรือต่อเนื่องให้ได้รับโทษจากผลการกระท าความผิดครั้งใหม่เพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี 
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 ข้อ 8  ลักษณะความผิดที่เหมาะสมกับการลงโทษ ตามข้อ 5 
  8.1 การลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) แต่งกายผิดระเบียบตามระเบียบการแต่งกายของวิทยาลัยฯ 
   (ข) พูดจาหยาบคายต่อเพื่อนร่วมวิทยาลัยฯ 
   (ค) น าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาอื่นมาสวมใส่แทนเครื่องแบบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
   (ง) นักเรียน นักศึกษาปล่อยชายเสื้ออยู่นอกกางเกง กระโปรง หรือดึงชายเสื้อ 
ให้มาคลุมเข็มขัดตั้งแต่ 3 ครั้งข้ึนไป 
   (จ) รับประทานอาหารนอกโรงอาหารหรือนอกพื้นที่ท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด 
  8.2 การลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ ในกรณีดังต่อไปนี้   
   (1) ตัดคะแนน 5 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง) 
    (ก) กระท าความผิดโดยการได้รับค าตักเตือน ตามข้อ 8.1 ตั้งแต่ 3 ครั้ง  
ขึ้นไป 
    (ข) ไม่เข้าเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ในช่วงเวลาเรียน 

 (2) สูบบุหรี่ หรือมีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการสูบบุหรี่ภายในวิทยาลัยฯ (และมีโทษ
ปรับ 5,000 บาท ตามกฎหมาย)  
   (3) ตัดคะแนน 10 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง) 
    (ก) ใช้กิริยาวาจาไม่สภุาพต่อครูหรือบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
    (ข) ขัดค าสั่งครูโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
    (ค) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวยัของนักเรียน นักศึกษา เช่น เข้าไปใน   
สถานเริงรมย์ โต๊ะบลิเลยีดฯ หรืออื่นใดท่ีเข้าข่ายประพฤตไิมเ่หมาะสมกับวัยของนักเรียน นักศึกษา 
              (4) ตัดคะแนน 15 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง) 
    (ก) ดูหมิ่น ก้าวร้าวครูและบุคคลอืน่ 
    (ข) แอบอ้างหรือปลอมแปลงลายมือช่ือของผู้ปกครอง ครูหรือบุคคลอื่น 
เพื่อขออนุญาตหรือเพื่อการใด ๆ  
    (ค) กระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือของผู้อื่น
เสียหาย  โดยชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินท่ีถูกท าลายอีกประการหนึ่ง 
   (5) ตัดคะแนน 20 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง) 
    (ก) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสมุในวงการพนัน 
    (ข) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
    (ค) แสดงพฤติกรรมชู้สาวในที่สาธารณะ 
    (ง) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน เพื่อเท่ียวเตร่ รวมกลุม่อันเป็นการ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
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   (6)  ตัดคะแนน 30 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง) 
    (ก)  พกพาอาวุธหรอืวัตถุระเบิด 
    (ข)  ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์       
สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 
    (ค)  ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู ่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
    (ง)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ หรือทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ 
    (จ)  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณ ี
    (ฉ)  ยุยงข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลัย หรือชุมนุม 
ประท้วงเรียกร้องสิทธ์ิ 
    (ช)  ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถานศกึษาและสถานท่ีฝึกงาน  โดยท าให้
สถานท่ีดังกล่าวเสียหายอย่างร้ายแรง 
    (ซ)  มีเจตนาท าลายทรัพยส์ินของวิทยาลัยฯ หรือของบุคคลอื่น โดยชดใช้
ค่าเสียหาตามราคาทรัพย์สิน 
    (ฌ)  แอบอ้างช่ือสถานศึกษาไปด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต จนเกดิ
ความเสยีหายร้ายแรง   
  8.3  การลงโทษโดยการท าทัณฑ์บน และการตัดคะแนนความประพฤติ ท าพร้อมกันในกรณี   
มีความผดิตามข้อ 8.2.(3) – (4) 
  8.4 การลงโทษด้วยการท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   (1)  ผลจากการกระท าผิดตามข้อ 8.2. (5) – (6) 
  8.5  การลงโทษด้วยการท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (โดยปรับเปลีย่นสถานศึกษา) 
   (1)  ถูกตัดคะแนนความประพฤตคิรั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 30 คะแนน 

 ข้อ 9  การลงโทษว่าด้วยยาเสพตดิร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี เฮโรอิน เป็นต้น 
  (1) พบนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้เสพยาเสพตดิทุกชนิด เชิญผู้ปกครองมาพบและส่งตัวให้
โรงพยาบาลบ าบัด 
  (2) พบนักเรียน นักศึกษามียาเสพติดไวใ้นครอบครอง ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลีย่นยาเสพตดิ
ร้ายแรง เชิญผู้ปกครองมารับทราบและท าทัณฑ์บนพร้อมตัดคะแนนความประพฤติ หรือส่งตัวใหเ้จ้าหน้าท่ีต ารวจ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

 ข้อ 10  เพื่อความสงบและความปลอดภัย ป้องกันมิให้นักเรียนน าสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือ      
ผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ และผดิกฎหมายเข้ามาในวิทยาลัยฯ จึงวางข้อก าหนดการตรวจค้น  วิทยาลยัฯจะ
ด าเนินการตรวจค้นโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ถ้าพบว่ามีอาวุธ ตามข้อ 8.2.(6) หรืออ่ืน ๆให้พิจารณาลงโทษตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการงานปกครองนักเรียน นักศึกษาตามระเบยีบนี ้



45 

 

 

 ข้อ 11  การพิจารณาการกระท าความผิดระเบยีบกฎข้อปฏิบตัิ เมื่อพิจารณาลงโทษแล้วให้ด าเนินการ 
ดังนี ้
  (1)  ปิดประกาศให้นักเรียน นักศกึษาทราบ  1 ฉบับ 
  (2)  แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ    1 ฉบับ 
  (3)  เก็บไว้ที่งานปกครอง (สถานศึกษา)   1 ฉบับ 
 ข้อ 12  ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรยีน นักศึกษาเปน็ผู้รักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบยีบนี้ 
จึงประกาศมาเพื่อการก ากับ ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เกิดผลดีและประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาและแก่ทาง
ราชการต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

(นายประดิษฐ  ฮกทา) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
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ระเบียบกำรแต่งกำยของนักเรียน  ระดับชั้นปวช. 

เคร่ืองแต่งกำยนักเรียนชำย  

1. เสื้อ มีรายละเอียดดังนี ้
- แบบเช้ิตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอก มสีาบท่ีคอเสื้อกว้าง 4 ซม.ไม่มีสาบด้านหลัง 
- ใช้กระดุมสีขาว กลมแบน ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. 
- แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายไม่พับทบบน (ภายนอก) 
- มีกระเป๋ากว้างประมาณ 8–10 ซม. ลึกตั้งแต่ 10–15 ซม. เหมาะกับขนาดเสื้อติดกับราวนม ด้านซ้าย 

1 กระเป๋า 
- การปักช่ือนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกแผนกนักเรียน ช้ัน ปวช. ทุกแผนกให้ปักช่ือท่ีหน้าอกด้านขวา

ขนาดตัวอักษร 0.8 ซม. สีน้ าเงินทกุช้ันป ี
 เช่น         
 

 
 

2. กางเกง  มีรายละเอียดดังนี ้
- ห้ามใช้ผ้ายีนหรือผ้าเวสปอย 
- แบบสากล ขายาว ทรงสภุาพ ไมร่ัดรูป มหี่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม.ส าหรับสอดเข็มขัด 
- ขายาวเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรง 
- ปลายเท้าพับเข้าข้างใน กว้าง 5 ซม. เส้นรอบวงปลายขาตั้งแต่ 35–45 ซม. 
- ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า(ห้ามใช้กระเป๋าปะหรือเว้า) 
- สีกรมท่า เนื้อผ้าตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนดไมม่ีลวดลายในเนื้อผ้า 

3. เข็มขัด มีรายละเอียดดังนี ้
- หนังสีด ากว้างไม่เกิน 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขดั 1 ปลอก ส าหรับ สอดปลายเข็มขดั 
- หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยสารพดัช่างตราดเท่าน้ัน 

4. เน็คไท 
 - สีเดียวกับกางเกง ปักตราวิทยาลยัสารพดัช่างตราด 

- ขนาดตามที่วิทยาลยัฯ ก าหนด 
5. รองเท้า 

- รองเท้าหนังสีด าชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้าและส้นไมสู่ง ไม่มลีวดลาย 
- รองเท้าเซฟตี้หนังสีด าชนิดผูกเชือกบนรองเท้าและส้นสูงไม่สูง ไม่มลีวดลาย 
- รองเท้าผ้าใบสีด าชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้า และไมม่ีส้น ไม่มลีวดลาย (ใส่ร่วมกับชุดพละของ

วิทยาลัยฯ เท่าน้ัน) 
- ถุงเท้าสีด า มีความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มลีวดลาย 

สมหวัง  หวังชอบ 

สำขำงำนยำนยนต์ 

        สมชำย ใจดี 

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
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6. ทรงผม มีรายละเอียดดังนี ้
- ตัดผมรองทรงสูง  ด้านหน้ายาวแค่คิ้วด้านข้างตัดสั้นตดิหนังศีรษะ ให้เลยปลายใบหูไป 2-3 ซม.      

สูงจากตีนผมขึ้นไป 5-6 ซม. ด้านบนดึงข้ึนยาวสุด 5-6 ซม. 
7. ชุดพละ 

- ให้แต่งกายตามที่วิทยาลยัฯ ก าหนด 
8. ชุดฝึกงาน 

- เสื้อฝึกงานนักศึกษาช้ัน ปวช. เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรมให้ปกัช่ือท่ีหน้าอกด้านขวา        
ขนาดตัวอักษร 0.8  ซม.สีขาว ทุกช้ันปี 

เช่น 

 

เครื่องแต่งกำยนักเรียนหญิง ระดับ ปวช. 
1. เสื้อ   

- เสื้อเช๊ิตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอกปลายแขนไม่พับทบบน  มีสาบเสื้อเฉพาะด้านหน้าไม่มสีาบกลาง
ด้านหลัง ไม่ตีเกร็ดหน้า–หลัง ไมร่ดัรูป เอวเว้าเล็กน้อย ชายเสื้อตรง และต้องใส่เสื้อซับในท่ีไม่มีลวดลาย 

- เสื้อช้ันในให้ใช้เฉพาะสีครีม สีเนือ้ ห้ามใช้สีอื่นๆ และต้องไม่มลีวดลาย 
- กระดุมโลหะสีขาว 5 เม็ด ตราวทิยาลัยสารพัดช่างตราด 
- การปักช่ือนักศึกษาระดับชั้นปวช. ทุกแผนกให้ปักช่ือท่ีหน้าอกด้านขวาขนาดตัวอักษร 0.8 ซม.              

สีน้ าเงินทุกช้ันป ี
 

  เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กระโปรง มรีายละเอียดดังนี ้
- ใช้ผ้าตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด หา้มใช้ผ้าแพร ผ้ามัน ผ้าเวสปอย ผา้ยีน และอื่น ๆ 
- ทรงเอ มีขอบเอวกว้าง 1 นิ้ว ตีเกร็ดด้านหนา้ข้างละ 2 เกลด็ และข้างหลังด้านละ 1 เกล็ด   
- ความยาวถึงข้อพับเข่า 

3. เข็มขัด มีรายละเอียดดังนี ้
 - หนังสีด า กว้างไม่เกิน 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขดั 1 ปลอก ส าหรับสอดปลายเขม็ขัด 
 - ปลอกส าหรับสอดปลายสายเขม็ขัด 

- หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยสารพดัช่างตราดเท่าน้ัน 
4. เน็คไท มีรายละเอียดดังนี ้

 - สีเดียวกับกระโปรง 
- ขนาดตามที่วิทยาลยัฯ ก าหนด มีตราวิทยาลัยสารพดัช่างตราด 

สมหวัง  หวังชอบ 

สำขำงำนยำนยนต์ 

        สมชำย ใจดี 

สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 

สมหญิง  งำมด ี

สำขำงำนกำรบัญช ี

        รัตติกำล  บุญสูง 

สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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5. รองเท้า  
 - หนังสีด าหุ้มส้น แบบคัทชูหุ้มปลายเท้า แบบสภุาพ ไมม่ีลวดลาย สน้สูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
 - นักเรียนหญิงแผนกช่างอุตสาหกรรมในกรณีที่สวมชุดฝึกงาน รองเท้าและถุงเท้า มีลักษณะเช่นเดียวกัน 

กับนักเรียนนักศึกษาชาย 
6. ทรงผม มีลายละเอียดดังนี ้

 - ห้ามซอยผม ดัดผม ย้อม โกรก เลี้ยงตีนผม 
 - ห้ามใช้ที่คาดผม หวีสบั หวีสีและยางรัดผมสตี่างๆ ยกเว้นใช้กิ๊บด าเท่าน้ัน 
 - ถ้าผมยาวให้รวบผมด้วยที่รัดผมสีด า สีกรมทา่ สีน้ าตาล เท่านั้น  
 - สวมเน็ตเพื่อรวบผมใหเ้รียบร้อย โดยให้ใช้เน็ต สดี า สีน้ าตาล เท่านัน้ (เฉพาะแผนกการโรงแรม) 
 - เมื่อรวบผมต้องเก็บผมด้านข้างให้เรียบร้อย 

7. เครื่องประดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
       - ห้ามใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าทุกชนิด 

8. ชุดพละ  
       - ให้แต่งกายตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด  

9. ชุดฝึกงาน 
เสื้อฝึกงานนักศึกษาเฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรมให้ปักช่ือท่ีหน้าอกด้านขวา ขนาดตัวอักษร 0.8 ซม.    

สีขาวทุกช้ันปี  
 
      เช่น 

 
เคร่ืองแบบพละระดับ ปวช. 

- ใส่เสื้อสีและและแบบที่วิทยาลัยก าหนด 
- ใช้กางเกงวอร์มตามที่วิทยาลัยก าหนด 
- ใช้รองเท้าผ้าใบสีด าชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้าและไมม่ีส้น ไม่มลีวดลาย 
- ใช้ถุงเท้าสีด า มีความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มลีวดลาย 
- ใช้เฉพาะวันท่ีเรียนวิชาพละศึกษาเท่านั้น 

ข้อสังเกตเรื่องการแต่งกายของนักเรียน  นักศึกษาหญิง ระดับ ปวช. และปวส. 
- การแต่งกายให้อยู่ในลักษณะที่สภุาพ เรียบร้อยและสะอาด 
- ห้ามแต่งหน้าด้วยเครื่องส าอางทกุชนิด ห้ามทาปาก กันคิ้ว เขียนคิว้ 
- ห้ามใส่เสื้อในลักษณะอื่นท่ีตา่งไปจากระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา 
- ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงซึง่มองเห็นชัดเจน 
- ต้องใส่เสื้อซับใน เสื้อบังทรงสีขาวไม่มลีวดลาย 
- รองเท้าคัทชูสีด าหุ้มส้น ปลายมน ส้นรองเท้าต้องไมเ่รียวแหลม 

สมหวัง  หวังชอบ 

 สำขำงำนยำนยนต์ 
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ระเบียบกำรแต่งกำยของนักเรียนระดับ ปวส. 

ชาย   
- เสื้อเช๊ิตแขนขาวสีขาว   
- กางเกงขายาวสีกรมท่าเข้ม (รายละเอียดอื่นเหมือน ปวช.) 
- เน็คไทสีแดงตามที่วิทยาลยัฯ ก าหนด (มีจ าหน่ายที่วิทยาลัย) 

หญิง   
- เสื้อเช๊ิตแขนขาวสีขาว   
- กระโปรงทรงสอบ ผ่าป้ายหลังวดัจากชายกระโปรงไม่เกิน 7 น้ิว 
- ความยาวกระโปรง เหนือเข่าไม่เกิน 1.5 นิ้ว 
- เน็คไทสีแดงตามที่วิทยาลยัฯ ก าหนด (มีจ าหน่ายที่วิทยาลัย) 

ชาย/หญิง   
- เสื้อสูทสีกรมท่าเข้ม ชายตรง หลงัไม่ผ่า กระเป๋าเจาะด้านหน้า 2 ใบ ปากกระเป๋ากว้าง 2 ซม.   
- กระดุมพลาสติกสีกรมท่าติดเสื้อ 2-3 เม็ด และปลายแขนเสื้อข้างละ 3 เม็ด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงกำรแต่งกำยที่ถูกต้อง 
ของนักเรียนนักศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพ (ปวช.) 

 

ตัวอย่ำงกำรแต่งกำยที่ถูกต้อง 
ของนักเรียนนักศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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ตอนที่ 3 
    แนวปฏิบัติส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ 

ด้ำนกิจกรรม 
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กำรฝึกงำน 
ควำมส ำคัญของกำรฝึกงำน 

 การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบันและ
อนาคตจ าเป็นต้องมีก าลังแรงงาน  ในประเทศที่มีคุณภาพการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลิต
ก าลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการ ดังนั้น หลักสูตร
จึงต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และการประเมินผลตาม
สภาพจริง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ ในงาน
อาชีพและการด ารงชีวิต ท้ังนี้โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล  รวมทั้งให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดว่า  ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้ สูงขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ การจัดการอาชีวศึกษาจึงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพจากสภาพ
การปฏิบัติงานจริงโดยจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

วัตถุประสงค์ของกำรฝึกงำน 
              1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริง     
ในสถานประกอบการและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างาน มีความภูมิใจในวิชาชีพ 
5. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนด 

ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับจำกกำรฝึกงำน 
1. ได้รับประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่เรียน 
2. สามารถคิดเป็น ท าเป็น จัดการและแก้ปัญหาได้ 
3. มีข้อมูลในการเลือกสายงานเพื่อการประกอบอาชีพ 
4. ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรฝึกงำน 
 1.  จัดหาที่ฝึกงานด้วยตนเองหรือแผนกวิชาจัดให้ โดยค านึงถึงความตรงสาขาวิชา ความสะดวก
ในการเดินทาง ความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 2. รับเอกสารค าร้องขอฝึกงานจากแผนกวิชา กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. แผนกวิชารวบรวมค าร้องส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานตามที่ระบุ 
ในค าร้อง 
 5.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานประกอบการทาง
ไปรษณีย์หรือนักศึกษาน าส่งด้วยตนเอง 
 6. นักศึกษาติดตามการตอบรับเข้าฝึกงาน  โดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและหรือติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อน าแบบตอบรับส่งที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 7. หากสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดท าหนังสือส่ง
ตัว สัญญาการฝึกงาน แบบตอบรับการเข้าฝึกงานและหนังสือรับรองฝ่ายการฝึก งาน มอบให้นักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศ 
 8.  หากสถานประกอบการไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานให้เริ่มขั้นตอนท่ี 1-6 ใหม่ 

กำรประเมินผลกำรฝึกงำน 
 คะแนนเตม็  100 คะแนน แบ่งได้ดังนี้ 
 1.  สถานประกอบการ    40  คะแนน 
 2.  ครูผู้สอนประจ ารายวิชา    60  คะแนน 
   รวม           100  คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 เกณฑ์ประเมินผลในรายวิชาในรายวิชาฝึกงานใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 80 – 100  ระดับคะแนน  4 
 75 – 79     ระดับคะแนน  3.5  
 70 – 74 ระดับคะแนน  3 
 65 – 69 ระดับคะแนน  2.5  
 60 – 64  ระดับคะแนน  2  
 55 – 59 ระดับคะแนน  1.5 
 50 – 54 ระดับคะแนน  1  
  0 – 49 ระดับคะแนน  0  
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กำรกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.)  
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** การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้  สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
วงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา 
 2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว) 

ขั้นตอนกำรขอกู้ยืม กยศ. 
 นั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งด า เนิ น ก ารขอกู้ ยื ม ผ่ าน ระบ บ  e-Studentloan ที่ เว็ บ ไซ ต์ 
www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน 
 2. ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบค าขอกู้ยืม 
 3. รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็น 
ผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินท่ีจัดสรรให้ 
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ 
เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ 
 5. ผู้ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินเข้ามาท าสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจ านวน  
2 ชุด (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) ด าเนินการให้ผู้ค้ าประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลงนามในสัญญาทั้ง 2 
ฉบับ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้สถานศึกษา 
 6. ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจ านวนเงินกู้ ในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยัน
จ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ  โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ 
 7. นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย 
ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน 
 1. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง  
 2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
 3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือ 
 4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
 5. กรณีไม่มีบุคคลค้ าประกันให้ใช้หลักทรัพย์แทน 
การลงนามค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน 
 ให้ผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือค้ าประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ าประกันมีที่อยู่
ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือค้ าประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียน
ท้องที่ (อ าเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือส านักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ าประกันอาศัยอยู่ 
ลงนามรับรองลายมือช่ือของผู้ค้ าประกัน 

http://www.studentloan.or.th/
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บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน 
 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
 2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 

เร่ืองอ่ืนที่ควรถือปฏิบัติ 
 1. ต้องไม่ท าสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ 
 2. กรณีที่ต้องการแก้ไขแห่งใดในสัญญา สามารถท าได้โดยกลับเข้าสู่ระบบ e-Studentloan และ
สั่งพิมพ์ใหม่ตามขั้นตอนในการขอกู้ยืมข้างต้น 
 3. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือรายได้ อาจารย์แนะแนว
และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 
 4. ผู้กู้ยืมผู้ค้ าประกัน ผู้แทน โดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องลงลายมือช่ือ
ด้วยตนเอง 
 5. ผู้กู้ยืมผู้ค้ าประกัน ผู้แทน โดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้ทั้ง ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน และต้องรับรองส าเนาด้วยตนเองทุกฉบับ  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกัน 
ผู้แทน โดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว 
 6. เอกสารสัญญาจัดท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้กู้ยืมต้องจัดเก็บสัญญากู้ยืมคู่
ฉบับไว้กับตนเองจนกว่าจะช าระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
 7. ผู้กู้ยืมต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเอง  แม้ว่าในภายหลังจะบอก
เลิกสัญญาการกู้ยืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน 
 8. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพกับธนาคารกรุงไทย ได้ทราบใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 203) อันได้แก่ 
   - การเปลี่ยนช่ือ – สกุล 
  - การเปลี่ยนท่ีอยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิล าเนา 
  - การย้ายสถานศึกษา 
  - การส าเร็จการศึกษา 
  - การเลิกการศึกษา 
 หากผู้กู้ยืม ไม่ได้ขอกู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเนื่องในปีการศึกษาปัจจุบัน และไม่
รายงานสถานภาพศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ยืมได้ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 

กำรช ำระเงินคืนก่อนถึงก าหนดระยะเวลาช าระหนีผู้้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเองตอ่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา                   
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โดยผู้กู้ยืมต้องช าระหนี้คืนหลังส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว้ 2 ปี ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม ของปีท่ี       
ครบก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
วิธีกำรนับระยะเวลำกำรครบก ำหนดช ำระหนี้ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตัวอย่ำง 
 ผู้กู้ยืมที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศกึษา 2556  มีระยะเวลาปลดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินจะครบก าหนด
ช าระหนี้ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม  2559 ดังนี้ 

พ.ศ.  2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ.  2559 
 
 

  
 
 
 

 

วิธีกำรช ำระหนี ้
     1.  ติดต่อในครั้งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการช าระหนี้ที่ บริษัทมหาชนจ ากัด ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขา 
     1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการช าระหนี้และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการช าระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ตั้งแต่ 
1 ปีเป็นต้นไปแต่ไม่เกิน 15 ป ี

ขั้นตอนการช าระหนี ้

ธนาคารส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ถึงผู้กู้ยืม 
(ในปีที่ครบก าหนด) 

ติดต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
ก่อนวันที ่5 กรกฎาคม ของทุกปี 

ได้รับ 

ไม่ได้รับ 

1. ช าระหนี ้ 2. ขอผ่อนผัน 3. แจ้งสถำนภำพ 

ไม่มาติดต่อ เสียเบี้ยปรับร้อยละ 
12-18 ต่อปี 

ด าเนินคดีผู้กู้ยืมที่ค้าง 
ช าระหนี้เกิน 5 งวด(4ปี) 

ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ี ครบก าหนดช าระ        
5 ก.ค. 2559 

ปีการศึกษา 2556 
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 1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตารางการผ่อนช าระหนี้จากธนาคารเพื่อผู้กู้ยืมจะได้น าเงินเข้าบัญชีก่อนวันครบ
ก าหนดช าระของทุกปี 
 1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการหักบัญชีการช าระหนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจ
เป็นบัญชีเดิมที่ผู้กู้เปิดไว้ในขณะท าสัญญา 
 1.5 หากประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีออมทรัพย์โดยขอเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับแจ้งสาขาให้ท าการ
เปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีใหม่ด้วย 
 1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท 
     2. การช าระหนี้ครั้งต่อไปสามารถด าเนินการได้โดย 
 2.1  แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องน าเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 
กรกฎาคมของทุกปี (กรณีช าระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีช าระหนี้เป็นรายเดือน) ทั้งนี้ ผู้กู้
ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับเงินต้นงวดที่ต้องช าระกับงวดที่ค้างช าระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ (หากมี) 
 2.2 ช าระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมช าระเงินมากกว่า หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่าจ านวน
เงินงวดที่ต้องช าระก็ได้ หรือกรณีช าระเงินไม่ตรงตามก าหนดเวลา ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงนิเพื่อช าระหนี้กองทุนฯ ไว้
เป็นหลักฐาน 
     3. การช าระหนี้ก่อนก าหนดผู้กู้ยืมสามารถช าระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนส าเร็จ
การศึกษาหรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย 

กำรสอบถำมยอดหนี้ 
1. ศูนย์สายใจ  กยศ. 02- 610 4888 
2. กรุงไทยโฟน  1551 หรือ 02-208 8699 
3. สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง 

กำรผ่อนผัน/แจ้งสถำนภำพกำรขอผ่อนช ำระหนี้ 
 

กรณี เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์ 
1. ไม่มีรายได้ - หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการ  

  ระดับ 5 ขึ้นไป 
-  ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวผู้รับรอง 

ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน 
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี 

2. รายได้ต่ ากว่าเดือนละ 
4,700 บาท 

- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ  
  ระดับ 5 ขึ้นไป 
- หนังสือรับรองรายได้ /แสดงรายได้จาก
หน่วยงาน 
- ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวผู้รับรอง 

ผ่อนได้ไม่ต่ ากว่า 300 บาท  
ต่อเดือน หรือ 2,400 บาทต่อปี  
แต่ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ย รวมแล้วไม่
เกิน 1 ปี 

3. ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ สงคราม
,จลาจล อัคคีภัย 

- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ 
  ระดับ 5 ขึ้นไป ต ารวจ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป 
- ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวผู้รับรอง 

ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน  
6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี 
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 ผู้กู้ยืมต้องด าเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบก าหนดช าระหนี้
แต่ละงวด และหากพ้นวันท่ีครบก าหนดช าระแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ค้างช าระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับ
และถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันช าระหนี้ ระงับการติดตามจาก กยศ.และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป 
กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี 
 ผู้กู้ยืมต้องน าหนังสือยืนยันการส าเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาไปให้สาขาของธนาคาร เพือ่ชะลอการ
ช าระหนี้ 
กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม 
 หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ค้ าประกัน หรือทายาท แจ้ง
ผ่านธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วัน พร้อมแนบหลักฐาน เป็นส าเนาใบมรณะบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้านท่ีระบุการ
ตายของผู้กู้ยืม โดยมีเจ้าหน้าที่ราชการประทับตราและลงลายมือช่ือรับรอง และผู้ปกครองต้องรับรอง ส าเนา
ถูกต้อง 
 หากผู้กู้ยืมยังอยู่ระหว่างการศึกษา ให้สถานศึกษามีหน้าที่แจ้งการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมต่อกองทุนฯ              
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย 

กรณีผู้กู้ยืมพิกำรหรือทุพพลภำพ 
 หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้ยื่นเอกสารต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเสนอกองทุนฯ 
พิจารณาระงับการเรียกให้ช าระหนี้ตามสัญญา ดังนี้ 

1. ส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยมืและผู้ค้ าประกัน 
4. รายงานการตรวจทางการแพทย ์
5. ใบรับรองแพทย์ 

** ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องจากผู้กู้ยมื ผู้ค้ าประกัน หรือผู้ปกครองทุกฉบับ 
 “กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน” 
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สวัสดิกำรนักเรียน นักศกึษำ 
1. ตรวจสุขภำพ 

มีการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลตราด ตรวจความปกติของร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมในด้านของ

การเรยีนการสอน  

2. โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี จำกรัฐบำล 

ทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณมอบแก่สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนฟรี 15 ปี 

โดยนักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา  จ านวน 900 บาท 

 อุปกรณ์การเรียน  จ านวน 230 บาท 

รวมเป็นเงิน  จ ำนวน 1,130 บำท 

3. ประกันอุบัติเหตุ 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าอุบัติเหตุหมูจ่ัดท ารว่มกับ บริษัท.... โดยที่จัดเก็บจากนักเรียน นักศึกษา

รายละ 200 บาท อุบัติเหตุสามารถเบิกค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาท เอกสารการเบิกให้นักเรียนน าบัตร

ประกันนักเรียน, บัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน (หมายเหตุ : หากมีการส ารองจ่ายให้น าเอกสาร

หลักฐานมาเบิกท่ีงานสวัสดิการฯ  

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินไหมกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 1. อุบัติเหตุ คือ เหตุกระทบกระแทกอันมิได้เกดิจากความตั้งใจ เจตนา จากสิ่งของภายนอกตัวท าให้เห็น
อาการบาดเจ็บโดยชัดเจนจากภายนอก เช่น มีบาดแผล เขียว ช้ า บวม ฉีก รอยเขี้ยวเล็บของสัตว์รอยแตกหักของ
กระดูก 
 2. กรณีเรยีกร้องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหต ุ
  2.1 ใบรับรองแพทย์ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ (ต้องระบุสาเหตุและอาการและต าแหน่งที่ได้รับ
บาดเจ็บ) 
 2.2 ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) 
 2.3 ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ ลงช่ืออาจารย์รับรอง ประทับตราโรงเรียน 
 3. กรณีเสียชีวิต 
  3.1 บันทึกประจ าวันของต ารวจท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 
  3.2 ใบมรณะบัตร 
  3.3 ใบชันสูตรพลิกศพ และใบรับรองการตายของแพทย์ 
  3.4 ใบรับรองการเป็นนักเรียน เจ้าหน้าที่ ครูและอาจารย์ 
  3.5 ส าเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ 
  3.6 ผู้รับผลประโยชน์ต้องลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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4. ข้อยกเว้นกรณีที่ไม่คุ้มครอง 
  4.1 การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ 

4.2 ปวดเมื่อย ปวดคอ ปวดหลัง กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ จากโรคประจ าตัวเล่นกีฬาหักโหมหรือ

การยกของหนัก ไม่ถือเป็นอุบัติเหตุ 

  4.3 ท าฟัน ซ่อมฟัน ฟันคุด ใส่เดือย ต่อเติมฟันท่ีบิ่นหรือหักจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการใส่ฟันปลอม 
  4.4 ค่าท าบัตร ค่าบ ารุง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างการเข้ารักษาพยาบาล 
  4.5 ไม้เท้า ไม้ช่วยพยุง รถเข็น 
  4.6 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เช่น แผลหายแล้วแต่นูน หรือแผลเป็น รอยด่าง ต้องมีการ
ผ่าตัดหรือตกแต่งเพื่อมิให้มองดูน่าเกลียด 
  4.7 การมีส่วนร่วมทะเลาะวิวาท ภัยสงครามและภัยจลาจล อุบัติเหตุขณะเมื่อกระท าการที่อยู่ภายใต้
ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด การฆ่าตัวตาย ท าร้ายตัวเอง การก่ออาชญากรรม การเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้า
ปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม 
  4.8 การแข่งขันยานยนต์ทุกชนิด เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ แข่งเรือ แข่งม้า 
  4.9 การเล่นเครื่องผาดโผน เล่นสเกต เล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิด ปืนอดัลม 
  4.10 อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะให้เบิก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อน 
ส่วนท่ีเหลือมาเบิกกับบริษัทฯ ในกรณีที่มีคู่กรณี 
  4.11 สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์จากสถานศึกษานั้น ๆ 
หมายเหตุ ข้อประกอบการพิจารณาสินไหมการประกันภัยอุบัติเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทที่รับท า
ประกันภัยกับทางวิทยาลัยฯ เป็นปีๆ ไป รวมถึงเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ 
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คู่มือนักศึกษาเปรียบเสมือนคัมภีร์ที่ก าหนดเส้นทางในการเดินทางของผู้เรียน  เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางที่ก าหนดไว้ เพราะการเข้าศึกษาต่อในแต่ละสถาบันการศึกษา ทุกระดับ ผู้เรียนทุกคนย่อมมีเป้าหมาย
เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา  และก้าวออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยความรู้  ทักษะ ความเฉลียวฉลาด ดังนั้น     

จึงขอให้นักศึกษาอ่านและศึกษาคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจทุกเรื่อง  ทุกหน้า ทุกรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งบรรจุตั้งแต่
ระเบียบการจัดการศึกษา ระเบียบการวัดผลและประเมินผล วินัยนักศึกษา ระเบียบองค์การนักศึกษา จงด ารงตน   

ให้มั่นคงรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีมีความอดทน และเข้มแข็งในทุกสถานการณ์  
 
 
                         

                  นายประดิษฐ  ฮกทา 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
 
 

คณะที่ปรึกษำ 
1.  นายประดิษฐ ฮกทา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
2.  นายนพดล   หัตถาพงษ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
3.  นายจิรพงค์      ร่มเงิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
ประธำนคณะผู้จัดท ำ 

นายนพดล     หัตถาพงษ์ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

 
 

คณะผู้จัดท ำ 
1.  นางสาวอุไรวรรณ    อุภัยพรม     หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2.  นางสาวชนชนก      สัทธยาสยั   หัวหน้างานทะเบียน 
3.  นางสาวรตัมณี       พานิช เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
4.  นางนวลนิตย์        จ าลองศรี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
     

ปิดเล่ม....โดยผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด 
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โครงสร้ำง 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 

ทุกประเภทวิชำ ทุกสำขำวิชำ 

 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังนี ้

1.  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม่น้อยกว่า  22   หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย   
  1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     
  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์   
  1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์   
  1.5  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   
  1.6  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า  71   หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน              
  2.2  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ               
  2.3  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก             
  2.4  ฝึกประสบการณส์มรรถนะวชิาชีพ   
  2.5  โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า  10   หน่วยกิต 
 4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)            -    หน่วยกิต 
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โครงสร้ำง 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 

ทุกประเภทวิชำ ทุกสำขำวิชำ 

 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี ้
 1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต                         ไม่น้อยกว่า   21   หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
 1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
  1.2  กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
 2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
  1.3  กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  
 1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ               ไม่น้อยกว่า  56   หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน            
  2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   
  2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  
  2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ   
  2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี                     6   หน่วยกิต 
 4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 
 
 
 
 
 


