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ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
ความเปนมา สถานที่ตั้ง การพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี (ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE: ASIA) เปน
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนกิจการในเครือของ
บริษัท ศรีสมบูรณธุรกิจเซ็นเตอร จํากัด โดยมีนายสุปญญาลิ้มทรงพรตและนางจันทรเพ็ญลิ้มทรงพรตเปน
ผูริเริ่มกอตั้งดวยเล็งเห็นความสําคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมีทักษะฝมือพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรมออกไปพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนาปจจุบันมี นางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตเปนผูรับใบอนุญ าต/
ผูจั ดการ/ผูล งนามแทน (นิติ บุ คคล) และนายกิ ต ติพ งศ ไพรสณฑ เป นผู อํ านวยการ ป พุ ทธศัก ราช 2544
วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง ขึ้น เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2544 เดิมชื่อ“ โรงเรียนเอเชีย
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี” เปดทําการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิช าพาณิช ยกรรม สาขาวิ ช าพณิช ยการ สาขางานการบั ญ ชี สาขางานการขาย สาขางาน
คอมพิวเตอรและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญ ชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ปพุทธศักราช 2549 วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชการ
สาขางานธุรกิจคาปลีก ปพุทธศักราช 2553 วิทยาลัยไดรับอนุญ าตใหเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนตป
พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยไดรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาประจําปการศึกษา 2553
ของกระทรวงศึกษาธิ การปพุ ทธศักราช 2554 เปลี่ยนชื่อเปน “ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชี ยลพบุรี ” ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฉบับที่ 2 พ. ศ. 2554 (ใบอนุญาตเลขที่ลบ 24/2554 ลงวันที่ 6 กันยายน
พ. ศ. 2554 โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1) ปพุทธศักราช 2555 วิทยาลัยไดรับ
อนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรม และการทองเที่ยว สาขางานการโรงแรม ปพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยไดรับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาดานการศึกษา (พ. ศ. 2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (ที่สมุด 833/2556) ปพุทธศักราช 2558 วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเปดทํา
การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาชางไฟฟากําลัง
สาขางานชางไฟฟากําลัง ปพุทธศักราช 2559 วิทยาลัยไดรับอนุญ าตใหเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิค
ยานยนต วิทยาลัยฯตั้งอยูที่เลขที่ 5/45 หมูที่ 3 ตําบลปาตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย 15000
สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ มีเนื้อที่ 37 ไร 2 งาน 37 ตารางวา โทรศัพท 0-3642-4345
โทร. 063-2126222
โทรสาร 0-3642-06 website: http: / / www. asia-lb. ac. th e-mail: asia-(b @ hotmail. com
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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หาแยกสะพาน 33
หมูบานจัดสรรริมชล
สรรพสามิตจังหวัดลพบุรี
ชุมชนนเรศวร

ภาษาอังกฤษ = ASIA

ตราสัญลักษณ
ตราสัญลักษณของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เปนรูปโลหหนังสือแสงเทียนอักษรยอวา ASIA และ
ชื่อเปนภาษาอังกฤษ ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE ในแพรแถบใตรูปโลหอยูในวงกลม

หนังสือ

แสงเทียน
โลห

เปรียบเสมือนแหลงรวมความรูทางวิชาการหลากหลายรูปแบบเพื่อใหผูใฝรูได
ศึกษา
คนควาหาความรูตามรูปแบบที่ตนตองการ
เปรียบประดุจแสงสวางแหงปญญาที่จะนําทางไปสูความสําเร็จในชีวิต
แทนสัญลักษณแหงความสําเร็จที่ไดมุงมั่นพากเพียรดวยความตั้งใจ

คติพจน
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี

สีประจําวิทยาลัยฯ
สีฟา-แดง
สีฟา
สีแดง

มวลสมาชิกมีความรักความผูกผันและมีปญญากวางไกล
มีความกลาหาญ อดทนไมยอทอตออุปสรรค
เปนผูมีความรัก ความผูกพัน และมีปญญา
เปนผูมีความกลาหาญอดทนและมีพลัง

ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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สิ่งสักการะประจําวิทยาลัยฯ
พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจา, รูปหลอเหมือนพระพุทธเจา, รูปหลอเหมือนสมเด็จพระพุทธจารโต
พรหมรังสี, รูปหลอเหมือนหลวงปูทวด, รูปหลอเหมือนพระวิษณุกรรม, ศาลทาวมหาพรหม, ศาลตายาย
ตนไมประจําวิทยาลัยฯ
ตนพญาสัตบรรณ ชื่ออื่น ตนตีนเปดไทย : ที่มาคนไทยโบราณเชื่อวาบานใดปลูกตนสัตตบรรณไวประจํา
บานจะทําใหมีเกียรติ เพราะพญาสัตบรรณ หรือฉัตรบรรณคือเครื่องสูงที่ใชในขบวนแหเปนเกียรติยศและพญา ก็
คือผูเปนใหญที่ควรยกยอง เคารพนับถือ ดังนั้น พญาสัตบรรณ จึงเปนไมมงคลนามนอกจากนี้การเจริญเติบโต
ของทรงพุม มีลักษณะคลายกับฉัตร คือ เปนชั้นๆ และยังมีความเชื่อถือวาบานใดปลูกตนพญาสัตบรรณไวประจํา
บานจะไดรับการยกยอง และนับถือจากบุคคลทั่วไป เพราะสัต คือ สิ่งที่ดีงาม มีคุณธรรม ดังนั้น จึงเปนที่เคารพ
นับถือ และยกยองของคนทั่วไป
ปรัชญา
“ สรางคนดีมีวิชาชีพ สูสังคม”
คําขวัญ
แนวความคิดและความเชื่อในการบริหารจัดการการดําเนินการเรียนการสอนของผูบริหารครู-อาจารย
และบุคลากรทุกระดับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยฯรวมกันยึดมั่นคือ
“ ทักษะเยี่ยมเปยมคุณธรรมเลิศล้ําวิชาพัฒนาสังคม”
ทักษะเยี่ยม
หมายถึง เปยมคุณธรรมหมายถึง ผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะใหมีความชํานาญและความ
แมนยําในภาควิชาปฏิบัติเพื่อนําไปประยุกตใชประกอบอาชีพไดผูเรียนทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนามี
ความรับผิดชอบซื่อสัตยสุจริตรูจักประหยัดอดออมประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของผูที่จะประกอบอาชีพและมุงความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
เลิศล้ําวิชา
หมายถึง ผูเรียนทุกคนเมื่อสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถในดานวิชาการสามารถ
บริหารจัดการติดตอประสานงานและการติดตอสื่อสารได
พัฒนาสังคม หมายถึง ผูเรียนเมื่อออกไปประกอบอาชีพมีจิตสํานึกในการมุงสรางสรรคพัฒนาสังคมโดยใช
ความรูความสามารถตามกระแส โลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีระเบียบวินัยหางไกลยาเสพติด
2. มีความรับผิดชอบ
3. เคารพนบนอบบิดามารดาครู-อาจารยและผูใหญ
4. แตงกายสะอาดเรียบรอย
5. มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
6. รักสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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วัตถุประสงค
วั ต ถุ ป ระสงค ข องวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี เ อเชี ย ลพบุ รี ได แ ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให ผู เ รี ย นที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาสามารถออกไปประกอบสัมมาอาชีพไดมีทักษะชีวิตมีความเชื่อมั่นตนเองในสาขาวิชาชีพสามารถสราง
งานเพื่อประกอบอาชีพอิสระไดบนพื้นฐานความรูทักษะและการนําไปประยุกตใชทั้งในดานการประกอบอาชีพ
และการบริห ารจั ด การนอกจากนี้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี เ อเชี ย ลพบุ รี ยั ง ตอ งเป น ผู ที่ มี
คุณลักษณะตางๆ ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยทุกกิจกรรมที่วิทยาลัยฯดําเนินการใหเกิดขึ้นจะมุงเนนที่ความ
สอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาและจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองตามนโยบายของการ
อาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ
ภารกิจ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

เริ่มใช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
สาขางานชางไฟฟากําลัง
สาขางานการโรงแรม

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2563
เริ่มใช 2563
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขางานการบัญชี
สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
สาขางานเทคนิคยานยนต
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วิสัยทัศน (VISION)
“ วิทยาลัยนวัตกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนอาชีวสายพันธุใหมในจังหวัดลพบุรี”
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานแหงยุคไทยแลนด 4.0
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มุงเนนการบูรณาการขามศาสตร
3. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผลผูเรียนแบบ 360 องศา
4. พัฒนาครูและบุคลากรดวยระบบ Corporative Coaching
5. พัฒนาเด็กอาชีวสายพันธุใหมใหมีสมรรถนะที่หลากหลาย
6. มุงเนนการบริหารแบบรวมมือรวมพลัง
เปาหมาย / เปาประสงค
1. หลักสูตรบูรณาการสาขา 1 หลักสูตร (DUO Program: สาขาไฟฟากําลัง-สาขาชางยนต)
2. จัดหองเรียนรวมในเนื้อหาที่สามารถเรียนรวมกัน (Co-classroom: Core Content)
3. ผูเรียนสามารถประเมินพัฒนาการของตนเองและเปนสวนหนึ่งในการใหคะแนนในรายวิชา
4. มีระบบประเมินสมรรถนะเพื่อเสริมศักยภาพผูเรียน 70 : 20 : 10
5. ยกระดับครูเปนโคช
6. นักเรียน นักศึกษาสามารถสรางชิ้นงานและประกวดแขงขันกับหนวยงานภายนอก
7. นักเรียน นักศึกษา เขามามีสวนรวมในการบริหารกิจกรรม วิชาการ และสัมพันธชุมชน
ปรัชญา
“ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม”
ทักษะเยี่ยม ผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะใหมีความชํานาญและความแมนยําในภาควิชาปฏิบัติ
เพื่อนําไปประยุกตใหประกอบอาชีพ
เปยมคุณธรรม ผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะใหมีความชํานาญและความแมนยําในภาควิชาปฏิบัติ
เพื่อนําไปประยุกตใชประกอบอาชีพไดผูเรียนทุกคนมั่นในหลักธรรมตามศาสนา มี
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต รูจักประหยัดอดออม ประพฤติปฏิบัติตามจารีต
ประเพณีเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูที่จะประกอบอาชีพและมุงความเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
เลิศล้ําวิชา
ผูเรียนทุกคนเมื่อสําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในดานวิชาการสามารถบริหาร
จัดการติดตอประสานงานและการติดตอสื่อสารได
พัฒนาสังคม ผูเรียนเมื่ออกไปประกอบอาชีพมีจิตสํานึกในการมุงสรางสรรคพัฒนาสังคมโดยใช
ความรูความสามารถตามกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไป
เอกลักษณ
“มีการดูแลอยางใกลชิด เปนมิตรกับชุมชน”
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อัตลักษณ
“Smart Smile Skill”
กลยุทธระดับองคกร (ยุทธศาสตร : Strategy)
1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับยุค
ปจจุบัน
2. สงเสริมครูและผูเรียนไดจัดทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3. ยกระดับการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอยางตอเนื่อง
4. ขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
5. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร Duo Program (เรียน 1 หลักสูตร ได 2
สมรรถนะ)
6. สงเสริมผูเรียนใหผานการทดสอบมาตรฐานกรมพัฒนาผีมือแรงงาน
7. จัดทํา Innovation-based Project ระหวางเรียน
8. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมประกวด
นโยบายสถานศึกษา
1. เพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 15 ตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป
2. ปลูกฝกนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคลองกับสถานศึกษาคุณธรรม
- มีวินัย
- มีน้ําใจ
- ใฝเรียนรู
3. สงเสริมพัฒนาความรูของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถบอกและอธิบายได
4. สงเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
- นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกปฏิบัติ ทุกรายวิชา ทุกสัปดาห
- นักเรียน นักศึกษาจัดทําบัญชีครัวเรือน ครบทุกคน
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ความสามารถ ตามสมรรถนะชวงชั้นป
5. พัฒนาแผนกวิชา
- แผนกวิชามีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และรายงานผลการพัฒนาเปนประจําทุกเดือน
- นักเรียน นักศึกษา มีอัตราการ Drop Out ลดลง
- แผนกวิชาสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย และไดรับการ Audit ทุกเดือน
- แผนกวิชามีการออกบริการวิชาการ วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
(ติดตอหองฝายพัฒนาการนักเรียนนักศึกษาที่อาคารเพชรราศีชั้น 1)
1. งานปกครอง
ดูแลนักเรียนนักศึกษาอบรมระเบียบวินัยตามที่กําหนดไวในระเบียบเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษาใหรูสึกสํานึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดี
“ ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา "
โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาโดยการกระทําความผิดมี 4 สถานดังตอไปนี้
(1) การวากลาวตักเตือน
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ทําทัณฑบน
(4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระเบียบวาดวยการแตงกายและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
ขอหามในการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา
1. หามดัดผมยอมสีผมและดัดแปลงทรงผม
2. หามไวจอนไวหนวดและเครา
3. หามติดกิ๊บที่คาดผม
4. หามใสหมวกแวนตา (ยกเวนแวนสายตา)
5. หามใสเครื่องประดับ เชน สรอยคอเลส สรอยขอมือ ตางหู แหวน
6. หามไวเล็บมือเล็บเทา
7. หามพับแขนเสื้อ
8. หามใสกางเกงฟตขาเดฟ กางเกงยีนส
9. หามใสกระโปรงฟตและสั้น (ยาวประมาณหุมเขา)
10. หามสวมเสื้ออื่นทับชุดนักเรียนนักศึกษา (ยกเวนเสื้อกันหนาว)
11. หามเจาะลิ้นเจาะจมูก
12. หามนักเรียนชายเจาะหู
13. หามสักตามรางกาย
14. หามถอดเสื้อหรือปลอยชายเสื้อในหองเรียนบริเวณวิทยาลัยหรือในที่สาธารณะ
15. หามปกเครื่องหมายหรือสัญลักษณอื่นใดนอกเหนือจากที่วิทยาลัยกําหนดไว
2. งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีตองเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรม
อื่นๆ ตามที่วิทยาลัยฯกําหนด
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา
-กิจกรรมชมรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)
เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหสมาชิกของชมรมวิชาชีพมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม
และพัฒนาตนเองใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลัยฯจึงกําหนดการประเมินผลกิจกรรมไวดังนี้
ขอ 1 ประเภทของกิจกรรม
(1) กิจกรรมเขาแถวหนาเสาธงเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาตรงตอเวลาภูมิใจในความเปนไทยและ
ไดปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริยกอนเขาเรียน
(2) กิจกรรมชมรมเปนกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนนักศึกษาเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพกิจกรรมชมรมสัปดาหละ 2
คาบ
-กิจกรรมลูกเสือสําหรับผูเรียนปวช. 1 เปนหลักสูตรบังคับใหเขารวมทุกคน
-การเลือกเขาชมรมวิชาชีพของแผนกวิชาหรือชมรมตามความตองการของผูเรียน (ปวช. 2-3 และ
ปวส. 1-2)
(3) กิจกรรมเขาหองประชุม (วันพฤหัสบดี) หมายเหตุนักเรียนนักศึกษาจะตองเช็คชื่อเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวา
รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
(4) กิจกรรมอื่นๆหมายถึงกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนนักศึกษาไดปฏิบัตินอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
ขอ 2 การซอมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาผูใดไมผานกิจกรรม (มผ.) จะตองยื่นคํารองขอซอมกิจกรรมนักศึกษาพรอมกับชําระเงิน
คาลงทะเบียน ซอมกิจกรรม 50 บาทที่งานการเงินตามประกาศของวิทยาลัยฯ
3. งานนักศึกษาวิชาทหาร
ผูที่ประสงคจะสมัครเรียน ร. ด. ใหแจงความจํานงกับอาจารยผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยฯ
การสมัครเขาเรียนวิชาทหาร
คุณสมบัติของผูสมัครใหม
1. เปนชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมเกิน 22 ปบริบูรณสําหรับผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง
3. มีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไมสามารรับราชการทหารได
4. ไมเปนบุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา 13
(13) และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ. ศ. 2479
5. กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่กรมการรักษาดินแดนเปดทําการฝกสอนวิชาทหาร
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6. ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3) และกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช.
7. ตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางกายจากแผนกการฝก นศท.
8. ตองไดรับคํารับรองจากผูอํานวยการวิทยาลัยฯหรือรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
9. ตองไดรับคํายินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง (ผูปกครองตองบรรลุนิติภาวะแลว)
ผูที่สําเร็จทหารตั้งแตชั้นปที่ 3 ขึ้นไปมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุนโดย
ไมถูกเกณฑเขารับราชการทหารอีก
การขอผอนผันคัดเลือกเขารับราชการทหาร
สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไมไดเรียน ร.ด. เมื่อถึงปที่ตองตรวจเลือกเขารับราชการทหารใหนําสําเนาใบ
ส.ด. 9 จํานวน 2 ฉบับและสําเนาทะเบียนบานจํานวน 3 ฉบับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 3 ฉบับไป
ใหหัวหนางานนักศึกษาวิชาทหารในปตอไป
4. งานครูที่ปรึกษา (อยูที่หองฝายพัฒนาการนักเรียนนักศึกษาอาคารเพชรราศีชั้น 1)
1. บริการใหคําปรึกษาแกครูที่ปรึกษาผูปกครองและนักเรียนนักศึกษาโดยหัวหนางานครูที่ปรึกษา
2. ติดตามนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ขาดเรียนและมีความประพฤติที่ไมเหมาะสม
3. ตรวจสอบและแจงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่มีปญหาใหผูปกครองทราบ
4. ประสานกับครูผูสอนแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวของในการแกปญหาตางๆของนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษา
หมายเหตุ กรณีที่ผูปกครองติดตอหนวยงานครูที่ปรึกษา
หมายเลขโทรศัพท 090-495-0350, 036-424-345 กด 0
5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (อยูที่อาคารเพชรราศีชั้น 1)
5.1. การประกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีเปนสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาจัดการเรียนและการ
ฝกภาคปฏิบัตินักเรียนนักศึกษาจะตองปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือกลตางๆหากนักเรียนนักศึกษามี
ความประมาทและไมระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุไดตลอดจนการใชยานพาหนะในการเดินทางไปเรียนและ
เดินทางกลับบานหลังเลิกเรียนโดยเฉพาะการเดินทางโดยรถจักรยานยนตเปนพาหนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตดังนั้นเพื่อเปนการชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่จะตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เองทางวิทยาลัยฯจึงไดทําการประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา
-กรณีนักเรียนนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุและเขารักษาพยาบาลจะตองสํารองจายคารักษาพยาบาล
กอนแลวนําใบเสร็จฉบับจริงและใบรับรองแพทยมายื่นที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (สําเนาใบเสร็จและ
ใบรับรองแพทยเก็บไวทุกครั้ง) นักเรียนนักศึกษาเบิกคารักษาพยาบาลในวงเงินตามกรมธรรมกําหนดตอการเกิด
อุบัติเหตุ 1 ครั้งถาคาใชจายรักษาพยาบาลเกินวงเงินตามกรมธรรมกําหนดนักเรียนนักศึกษาตองจายสวนเกิน
นั้นเอง
-กรณีนักเรียนนักศึกษาเสียชีวิตจะไดรับเงินตามกรมธรรม
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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* * หลักฐานขอคารักษาพยาบาลยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงของสถานพยาบาล (ควรสําเนาใบเสร็จเก็บไวดวย
ทุกครั้ง) กรณีเสียชีวิตใหยื่นสําเนาบันทึกการแจงความของสถานีตํารวจ * *
5.2. งานพยาบาล (หองพยาบาลอยูที่อาคารเพชรราศีชั้น 1)
วิทยาลัยฯ จะมีครูและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงหากนักเรียนนักศึกษาไดรับอุบัติเหตุจาก
การเรียนการฝกงานถาอาการเพียงเล็กนอยก็จะไดรับการปฐมพยาบาลจากครูและเจาหนาที่ประจําหองพยาบาล
แตถามีอาการมากวิทยาลัยฯก็จะสงไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลประจําจังหวัดและแจงใหผูปกครองทราบ
ตอไป
6. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (อยูทหี่ องฝายพัฒนาการนักเรียนนักศึกษาอาคารเพชรราศีชั้น 1)
การแนะแนวเปนกระบวนการทางการศึกษาที่จะชวยใหนักเรียนนักศึกษาสามารถรูจักเขาใจตนเองและ
สิ่งแวดลอมตลอดจนสามารถแกไขปญหาตางๆทุกดานที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุขวิทยาลัยฯจึงไดจัดบริการแนะแนวขึ้นดังนี้
1. บริการสนเทศจัดขาวสารใหความรูดานการศึกษาดานอาชีพสังคมและความรูทั่วไป
2. บริการติดตามผลและประเมินผลเพื่อศึกษาถึงความสําเร็จและขอเสนอแนะของผูที่สําเร็จการศึกษา
ไปแลวและเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. บริการดานการจัดหางานใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ตองการใหวิทยาลัยฯจัดหางานให
4. บริการดานทุนการศึกษาสําหรับผูที่มีความประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย
5. บริการกองทุนใหกูยืมเงิน
ฝายบริหารทรัพยากร
(ติดตอหองฝายบริหารทรัพยากรที่อาคารเพชรราศีชั้น 1)
1. งานบริหารทั่วไป
(1) จัดทํารางพิมพเอกสารทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(2) เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสารหลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ
(3) รวบรวมและเผยแพรขาวสารนโยบายระเบียบขอบังคับคําสั่งคําชี้แจงประกาศใหบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
(4) ใหคําแนะนําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกผูปกครองและผูมาติดตอในสถานศึกษา
หมายเหตุ ติดตองานบริหารทั่วไปอาคารเพชรราศีชั้น 1
2. งานการเงินและงานการบัญชี
(1) รับ-จาย-เบิกเกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษาตามระเบียบที่เกี่ยวของ
(2) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
(3) รับชําระคาลงทะเบียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
(4) การขอผอนผัน (ชําระคาลงทะเบียน)
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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(5) ใหคําแนะนําชี้แจงและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการชําระคาใชจายทางการศึกษาแก
ผูปกครอง
หมายเหตุ ติดตองานการเงินและงานการบัญชีอาคารบุษราคัมสัมพันธชั้น 1
3. งานทะเบียน
(1) การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม
(2) การจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา
(3) การลงทะเบียนรายวิชา
(4) การเปลี่ยนแปลงการถอนรายวิชาการเพิ่มรายวิชา
(5) การลาพักการเรียน
(6) การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียนนักศึกษา
(7) การลาออก
(8) การออกเอกสารรับรองคุณวุฒิและหนังสือรับรองสภาพนักเรียนนักศึกษา
(9) การขอจบหลักสูตร
หมายเหตุ ติดตองานทะเบียนอาคารบุษราคัมสัมพันธชั้น 1
4. งานสหการ
งานสหการวิทยาลัยฯบริการจําหนายสินคาที่จําเปนสําหรับนักเรียนนักศึกษาเชนเครื่องเขียนเครื่องแตง
กายกระเปาวิทยาลัยฯเปนตน
หมายเหตุ ติดตองานสหการอาคารบุษราคัมสัมพันธชั้น 1
ฝายวิชาการ
(ติดตอหองฝายวิชาการที่อาคารเพชรราศีชั้น 1)
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงคการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯเพื่อใหมีความรูทักษะเพียงพอที่ออกไปประกอบอาชีพไดทั้ง
ในภาครัฐและเอกชนมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพที่ตนเองรับผิดชอบมีความซื่อสัตยประหยัดมีระเบียบวินัยมีน้ําใจมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
1. งานหลักสูตรการเรียนการสอน (อยูที่หองฝายวิชาการอาคารเพชรราศีชั้น 1)
จัดทําตารางสอนครูและนักเรียนนักศึกษา
2. งานวัดผลและประเมินผล (อยูที่หองฝายวิชาการอาคารเพชรราศีชั้น 1)
ดูแลการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลการโอนผลการเรียน
ขอควรจํา
1. นักเรียนนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียนตามวัน-เวลาที่วิทยาลัยฯกําหนด
2. นักเรียนนักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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3. เกณฑการประเมินผล
คะแนน 80-100 ไดเกรด 4
คะแนน 75-79 ไดเกรด 3. 5
คะแนน 70-74 ไดเกรด 3
คะแนน 65-69 ไดเกรด 2. 5
คะแนน 60-64 ไดเกรด 2
คะแนน 55-59 ไดเกรด 1. 5
คะแนน 50-54 ไดเกรด 1
คะแนนต่ํากวา 50 ไดเกรด 0
4. เกณฑการพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา
(1) ระดับปวช.
• เรียนครบ 2 ภาคเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1. 50
• เรียนครบ 4 ภาคเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1. 75
• เรียนครบ 6 ภาคเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2. 00
(2) ระดับปวส.
• เรียนครบ 2 ภาคเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1. 75
• เรียนครบ 4 ภาคเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2. 00
5. เกณฑการจบทั้งระดับปวช. และปวส. เกรดเฉลี่ยสะสม 2. 00 ขึ้นไป
-ไมติดกิจกรรมทุกภาคเรียนผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. งานวิทยบริการและหองสมุด (หองสมุดอยูที่อาคารเพชรราศีชั้น 1)
ใหบริการสืบคนหนังสือวารสารแกครูเจาหนาที่และนักเรียนนักศึกษา
4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อยูที่หองฝายวิชาการอาคารเพชรราศีชั้น 1)
ใหคําแนะนําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกนักเรียนนักศึกษาดานการฝกประสบการณการเรียนระบบ
ทวิภาคีและติดตอประสานงานกับสถานประกอบการหนวยงานภายนอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562
หลักการ
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลัง มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการศึกษาแหงชาติและประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวางเนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติ
จริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนสะสมผลการเรียนเทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบ
อาชีพอิสระ
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําความรู
ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติง านอาชีพไดอ ยางมี ประสิท ธิภาพเลือกวิ ถีการดํารงชี วิตการ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนสรางสรรคความเจริญตอชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญามีความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพสามารถสรางอาชีพมีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียนรักงานรักหนวยงานสามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทํางานการอยูรวมกันการตอตานความรุนแรงและ
สารเสพติดมีความรับผิดชอบตอครอบครัวหนวยงานทองถิ่นและประเทศชาติอุทิศตนเพื่อสังคมเขาใจและเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิปญ ญาทองถิ่นมีจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูจักใชและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธมีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไ ขปญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศและโลกมี
ความรั ก ชาติ สํ า นึ ก ในความเป น ไทยเสี ย สละเพื่ อ ส ว นรวมดํ า รงรั ก ษาไว ซึ่ ง ความมั่ น คงของชาติ ศ าสนา
พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
หลักเกณฑการใชหลักสูตร
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนดและนําผล
การเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันไดสามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบความรูและประสบการณได
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1.2 การจัดการเรียนการสอนเนน การปฏิบัติจริงสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงานมีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบท
ตาง ๆ ที่สัมพันธกันซึ่งสวนใหญเปนงานประจําสามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหมสามารถให
คําแนะนําแกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นมีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงาน
กลุมรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติใชระยะเวลา 3 ปการศึกษาการจัดเวลาเรียนใหดําเนินการดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบง ภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี
ภาคเรียนละ 18 สัปดาหโดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามที่กําหนดและสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน เปดทําการสอนไมนอย
กวาสัปดาหละ 5 วันๆละไมเกิน 7 ชั่วโมงโดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103-110 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 18 ชั่วโมง
ตอภาคเรียนรวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ 36ชั่วโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ 54 ชั่วโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3.4 การฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใชเวลาไมนอยกวา 54 ชั่วโมงตอภาคเรียน รวม
เวลาการวัดผลมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีในสถานประกอบการ ที่ใชเวลาไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
ตอภาคเรียนรวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 54 ชั่วโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการ
วัดผลมีคาเทากับ 1 หนวยกิจ
4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562แบงเปน 3 หมวดวิชาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรดังนี้
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห)
-หนวยกิต
หมายเหตุ
1. จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชา
2. พัฒนารายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะจะเปนรายวิชาบังคับที่
สะทอนความเปนสาขาวิชามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดานสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
จึงตองพัฒนากลุมรายวิชาใหครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และผูเรียนตองเรียนทุกรายวิชา
3. สถานศึกษาอาชีวะศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนา
เพิ่มความตองการเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามเงื่อนไข และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด
5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการ
ผลิ ต และหรื อ ภาคบริ ก ารหลั ง จากที่ ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ภ าคทฤษฎี แ ละการฝ ก หั ด หรื อ ฝ ก ปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต น ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่งทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยและบรรยากาศการทํางานรวมกัน
สงเสริมการฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําไดคิดเปนทําเปน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ
โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในรูปของการ
ฝกงานในสถานประกอบการแหลง วิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาค
เรียนที่ 6 โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต
กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพิ่มพูนประสบการณทักษะวิชาชีพสามารถนํารายวิชา
ในหมวดวิ ช าชี พที่ ต รงหรื อ สั ม พัน ธ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ย นหรือ ฝ ก ในสถานประกอบการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานของรัฐโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพไดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจากสิ่งที่
ไดเรียนรู ลงมื อปฏิบัติ ดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้ง แตการเลือกหัว ขอหรือ เรื่องที่ จะศึกษา
ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐคิดคน โดยการวางแผน กําหนดขั้นตอนกระบวนการ ดําเนินการประเมินผล
สรุปและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงงาน
นั้นๆ โดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกลาวตองดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึ กษาอาชีว ศึกษาหรือ สถาบั นตองจัดใหผูเรี ยนจั ดทําโครงการพั ฒนาสมรรถนะวิ ชาชี พ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต ใชเวลา
ไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
กรณีที่กําหนดใหเรียนรายวิชาโครงงาน 4 หนวย
หากจั ด ให เ รี ย นรายวิ ช าโครงงาน 2 หน ว ยกิ ต คื อ โครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ให ส ถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาหที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่ง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิบั ติใ นสถานประกอบการ รัฐ วิส าหกิจ หรื อหนว ยงานของรั ฐ เพื่ อใหก ารจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยนํารายวิ ชาทวิภาคีในกลุมทัก ษะวิชาชีพเลือกไปกํา หนดรายละเอียดของ
รายวิชาและเวลาที่ใชฝกจัดทําแผนฝกอาชีพการวัดและการประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะ
งานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐทั้งนี้อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาชีพไปจัดรวม
ดวยก็ได
8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติเปนไป
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ. ศ. 2562
9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริงทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ. ศ. 2562
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10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอ
สัป ดาหทุ กภาคเรีย นเพื่ อพั ฒ นาวิ ช าการและวิช าชี พปลู ก ฝง คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิย มระเบี ยบวินั ยการ
ตอตานความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต สงเสริมการคิดวิเคราะหสรางสรรคการทํางานปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
รวมทั้งการทนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการ
ทํางานทั้งนี้สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
11.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
11.3 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด และ “ผาน”
ทุกภาคเรียน
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดรายวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมในแตละกลุมวิชาเพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาที่กําหนดใหเปนวิชาบังคับได โดยสามารถพัฒนา
เปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผลสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใน
สัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้นๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง
12.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะและหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกไดโดยพิจารณา
จากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาตลอดจนความตองการของสถานประกอบการ
หรือ สภาพยุ ท ธศาสตร ข องภู มิภ าคเพื่อ เพิ่ม ขี ดความสามารถในการแขง ขัน ของประเทศทั้ง นี้ต องพิจ ารณา
ให ส อดคลองกับ จุดประสงคสาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดวย
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมไดตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศและหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
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13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา
หรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตรใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ดําเนินการไดโดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
14. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไวใหชัดเจนอยาง
นอยประกอบดวย 4 ดาน คือ
14.1 หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
14.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
14.3 วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
14.4 ผูสําเร็จการศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
อยางนอยทุก 5 ป
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563
หลักการ
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ
เปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา และกรอบคุณวุฒิอาชีวะศึกษาแหงชาติ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวางเนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริงสามารถ
เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผล
การเรียนเทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรูเต็มภูมิปฏิบัติได
จริงมีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี
4. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษาชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตสามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรูทักษะจากศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงานอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพรักงานรักองคกรสามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดีและมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อใหมีปญญาใฝรูใฝเรียนมีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการจัดการการตัดสินใจและการ
แกปญหารูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเองประยุกตใชความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ
และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง
6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตยมีวินัยมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและ
จิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทํางานการอยูรวมกันมีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัวองคกรทองถิ่นและประเทศชาติอุทิศตนเพื่อสังคมเขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิ
ปญญาทองถิ่นตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม
8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ
9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริยปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หลักเกณฑการใชหลักสูตร
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันไดสามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบความรูและ
ประสบการณ
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบเพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพในการวางแผน
แกปญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมมีสวนรวมในการพัฒนาการวิชาการริเริ่มสิ่ง
ใหมมีความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่นและหมูคณะเปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่นมีสวน
รวมที่เกี่ยวกับการวางแผนการประสานงานและการประเมินผลรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
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2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตาม
แบบแผนและปรับตัวไดภายใตความเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกตใชความรูและทักษะทาง
วิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตัดสินใจ วางแผน แกปญหาบริหาร
จัดการ ประสานงานและประเมินผลการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาริเริ่ม
สิ่งใหม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติ
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการดังนี้
2.2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบ
ทวิภาคภาคเรียนละ 18 สัปดาหโดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามที่กําหนดและสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรียนในระบบขันเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการ
สอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมงโดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรระหวาง 83-90 หนวยกิตการคิดหนวยกิจถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา 18 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือปฏิบัติในหองปฏิบัติการไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากัน 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนามไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 54 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยากรไมนอยกวา
320 ชั่วโมงเทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 54 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 แบงเปน 3 หมวดวิชา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
4.1 1. กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4. กลุมวิชาคณิตศาสตร
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4.1.5. กลุมวิชาสังคมศาสตร
4.1.6. กลุมวิชามนุษยศาสตร
4.2 หมวดวิชาสมรถนะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 56 หนวยกิต
4.2.1 กลุมสมรรถนะวิชาพื้นฐาน
4.2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร(2ชั่วโมง/สัปดาห)
- หนวยกิต
หมายเหตุ
1. จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของแตละ
ประเภทวิชา
2. พัฒนารายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะจะเปนรายวิชาบังคับที่
สะทอนความเปนสาขาวิชามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดานสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
จึงตองพัฒนากลุมรายวิชาใหครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนด และผูเรียนตองเรียนทุกรายวิชา
3. สถานศึกษาอาชีวะศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนา
เพิ่มความตองการเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามเงื่อนไข และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด
5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ
ภาคการผลิตและหรือภาคบริการหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่งทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณที่ทันสมัยและบรรยากาศการทํางานรวมกัน
สงเสริมการฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณซึ่งจะชวยใหผูเรีย นทําไดคิดเปนทําเปน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ
โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในรูป
ของการฝกงานในสถานประกอบการแหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในภาคเรียนที่ 5 และหรือ
ภาคเรียนที่ 6 โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต
กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพิ่มพูนประสบการณทักษะวิชาชีพสามารถนํารายวิชา
ในหมวดวิ ช าชี พที่ ต รงหรื อ สั ม พัน ธ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ย นหรือ ฝ ก ในสถานประกอบการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานของรัฐโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพไดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
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5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาบูรณาการความรูทักษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัยตั้งแตการเลือกหัวขอหรือ
เรื่องที่จะศึกษาคนควาการวางแผนการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการการดําเนินงานการประเมินผลและการ
จัดทํารายงานซึ่ง อาจทําเปน รายบุคคลหรือกลุมก็ไ ดทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกลาวตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ภาคเรียนที่ 3 และหรือภาคเรียนที่ 4 รวมจํานวน 4 หนวยกิตใชเวลามานอยกวา 216 ชั่วโมงทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาหกรณีที่ใชรายวิชาเดียวหากจัดใหมีโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชาใหสถานศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาหที่เทียบเคียงกับเกณฑ
ดังกลาวขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับวิชาอื่น
7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐเพื่อการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตรงตามความตองการของผูใชตาม
จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาเลือกไปรวม
กําหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแก จุดประสงครายวิชาสมรรถนะรายวิชาคําอธิบายรายวิชาเวลาที่ใชในเวลา
ฝกและหนวยกิตใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐรวมทั้ง
สมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพรอมจัดทําแผนฝกอาชีพการวัดประเมินผลแตละรายวิชาทั้งนี้อาจนํารายวิชาชีพ
อื่น ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไปจัดรวมดวยก็ไ ด จํานวนหน วยกิตและจํานวนชั่ วโมงที่ใ ชฝกอาชีพ ของตาละ
รายวิชาทวิภาคีใหเปน ไปตามหลักสูตรกําหนดและใหรายงานการพัฒนารายวิชาใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาทราบ
8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริงทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
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10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวะศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2
ชั่วโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียนเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมระเบียบวินัยของ
ตนเองการตอตานความรุนแรงและสารเสพติดสงเสริมการคิดวิเคราะหสรางสรรคการทํางานปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นรวมทั้ง
การทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทํางานทั้งนี้
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 พ.
ศ. 2558
11. การจัดแผนการเรียน
การจัดการแผนการเรียนเปนการกําหนดรายวิชาตามโครงสรางที่จะดําเนินการสอนในแตละ
ภาคเรียนโดยจัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพประมาณ 40:60 ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละภาควิชาซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแตละภาคเรียนโดยคํานึงถึงรายวิชาที่ตองเรียนตามลําดับกอน-หลังความ
งายยากของรายวิชาความตอเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธกันของรายวิชารวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัด
การศึกษารวมกันเพื่อเรียนเปนงานและหรือชิ้นงานในแตละภาคเรียน
11.2 จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกเสรีตามความถนัดความสนใจเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
11.3 รายวิชาทวิภาคีหรือการนํารายวิชาไปเรียนแลบละฝกในสถานประกอบการ / แหลง
วิทยาการเพื่อพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ / แหลง
วิทยาการนั้น ๆ
11.4 รายวิชาโครงการสามารถจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 3 หรือ 4 ครั้ง
เดียวจํานวน 4 หนวยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ
11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวในแตละภาคเรียนโดยนักศึกษา
ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
11.6 จํานวนหนวยกิจรวมในแตละภาคเรียนในแตละภาคเรียนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิตและไมเกิน22 หนวยกิตสวนการลงทะเบียนในภาคฤดูรอนให
ลงทะเบียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ทั้งนี้เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยไมควรเกิน 35 ชั่วโมงตอสัปดาหสวนการเรียน
ไมเต็มเวลาไมควรเกิน 25 ชั่วโมง
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12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
12.1 ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพและ
หมวดวิชาเลือกเสรีครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษากําหนด
12.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสะสมไมต่ํากวา 2.00
12.3 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานชีพ
12.4 ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ“ ผาน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษากําหนด
13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิตสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ไ ดโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทยกลุมวิชาภาษาตางประเทศกลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร ก ลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร ก ลุ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร ใ นสัด ส ว นที่ เ หมาะสมโดยพิ จ ารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง รายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรูและหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะ
วิชาชีพเลือกไดโดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาตลอดจนความ
ชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการชุมชนทองถิ่นหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและหรือเพื่อการศึกษาทั้ง นี้การกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิตและ
จํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
14. การปรับปรุงแกไขพัฒนารายวิชากลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญ ของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบัน
การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาชีวศึกษา
14.2 การประกาศใชหลักสูตรใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ดําเนินการดําเนินการไดโดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทราบ
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15. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการจัดการเรียนการสอน
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไวให
ชัดเจนอยางนอยประกอบดวย 4 ดาน คือ
15.1 หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
15.3 วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
15.4 ผูสําเร็จการศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
อยางนอยทุก 5 ป
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 9 กําหนดใหการจัดการ
อาชีวศึกษาการและการฝกอบรมวิชาชีพตองจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดโดยให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560-2579 กรอบคุณวุฒิแหงชาติ ฉบับปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติ 2562 และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละระดับ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อใหประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงสมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตร 8 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการการทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ขอ 4 ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
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“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความวา การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักจากจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวช.”
“สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐและเอกชนที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล
“ผูเขาเรียน” หมายความวา ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝกอาชีพกับสถาน
ประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน
“นักเรียน” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“ภาคเรียน” หมายความวา ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอน โดยกําหนดให 1 ป การศึกษา แบง
ออกเปน 2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล 18 สัปดาห
“ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
“การเรียบแบบเต็มเวลา (full-time) หมายความวา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียน
การสอนภาคปกติที่ใชเวลานอกเวลาของวันทําการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนตาม
เกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา
“การเรียนแบบไมเต็มเวลา” (Part-time)” หมายความวา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใชเวลานอกเวลาของวันทําการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
เรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา
“สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษา เพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและใหความอุปการะ
แกนักเรียน และใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแลความประพฤติของ
นักเรียนในระหวางที่อยูในสถานศึกษา และฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือฝก
อาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เปนเงื่อนไขของ
การสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
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โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแต
ละกลุม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดย
นักเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
“ผูควบคุมการฝก” หมายความวา ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงานกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ
“ครูฝก” หมายความวา ผูทําหนาที่สอน ฝก อบรมนักเรียนในสถานประกอบการตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษากําหนด
“ครูนิเทศ” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่นิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําแก
นักเรียนที่ฝกอาชีพและฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
“ครูที่ปรึกษา” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนําใหคําปรึกษา ติดตาม
ผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับดูแล
ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา การทดสอบความรู ความสามารถ ตลอดจนลักษระ
นิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑการตัดสินไวชัดเจน
พรอมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา คณะกรรมการผูทําหนาที่รับผิดชอบในการ
อํานวยการ ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ขอ 6 ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
ผูเขาเรียนและสภาพนักเรียน
สวนที่ 1
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน
ขอ 7 ผูเขาเรียน ตองมีพื้นฐานความรู สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
ความในขอนี้ ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียบเปนบางเวลา บางรายวิชา หรือบางสวนของรายวิชาโดยไมนับ
จํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ขอ 8 ผูเขาเรียน ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความประพฤติเรียบรอย
2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน
3. มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง โดยมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือมีกลักฐานของทางราชการในลักษณะ
เดียวกันมาแสดง
4. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากบัตริยดวยความบริสุทธิ์ใจ
5. มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากบัตริยทรงเปนประมุข
6. สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ป
บริบูรณ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผูเขาเรียนตามโครงการตางๆ ของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสมของโครงการนั้น
สวนที่ 2
การรับผูเขาเรียน
ขอ 9 การรับผูเขาเรียนใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนดในกรณีที่มีการสอบ
คัดเลือกใหปฏิบัติดังนี้
(1) ทําการทดสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและสอบสัมภาษณดวย
ก็ได
(2) สถานศึกษาประกาศรับสมัครดําเนินการสอบและประกาศผลสอบตามวันและเวลาที่หนวยงานตน
สังกัดกําหนด
(3) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปนับแตวันประกาศผลการสอบ
การรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูเขา
เรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ไดตกลงรวมกับสถานศึกษาหรือจะมอบใหสถานศึกษาเปน
ผูดําเนินการหรือดําเนินการรวมกันก็ได การรับผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษาใหสถานศึกษา
คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ขอ 10 ใหมีการตรวจรางกายเฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกหรือไดรับการคัดเลือกโดยแพทยปริญญา
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สวนที่ 3
การเปนนักเรียน
ขอ 11 ผูเขาเรียนการศึกษาในระบบการศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบจะมีสภาพ
นักเรียนเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษา
สํ า หรั บ การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ผู เ ข า เรี ย นต อ งทํ า สั ญ ญาการฝ ก อาชี พ กั บ สถานประกอบการโดย
ผูปกครองมาใหคํารับรองดวยการขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนและการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเอง
พรอมทั้งแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวันเวลาที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระ
เงินคาธรรมเนียมตาง ตามที่หนวยงานตนสังกัดหรือสถานศึกษากําหนดแลวแตกรณีทั้งนี้ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปด
ภาคเรียนโดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว
ในกรณีผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะสถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมก็ได
ใหสถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศใหกับนักเรียนและผูปกครองเพื่อใหทราบแนวทางและกฎเกณฑต างๆ
ในการเรียน
ขอ 12 ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักเรียน
บัตรประจําตัวตองระบุเลขที่ชื่อสถานศึกษารหัสสถานศึกษาชื่อชื่อสกุลนักเรียนรหัสประจําตัวนักเรียน
เลขประจําตัวประชาชนวันออกบัตรวันหมดอายุลายมือชื่อหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการ
แทนและใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักเรียนหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาสีดําแตงเครื่องแบบนักเรียนถายไวไม
เกิน 6 เดือนติดลงในบัตรกับใหมีลายมือชื่อของนักเรียน
ใหประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถายนักเรียนโดยใหติดที่รูปถายบางสวน
บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแหงนั้นแตตองไมเกิน 3 ปนับ
แตวันออกบัตรถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพนักเรียนก็ใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปน
ปๆ ไป
สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกใหหรือจะออกใหใหมตามความต องการของ
สถานประกอบการก็ได
ขอ 13 ใหสถานศึกษาแตง ตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนใหคําปรึกษา
ติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียนและใหสถานประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการ
ฝกของนักเรียนในสถานประกอบการ
สวนที่ 4
การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ขอ 14 การพนสภาพนักเรียนเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ลาออก
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(3) ถึงแกกรรม
(4) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพหรือขาดการติดตอกับสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ
เกินกวา 15 วันซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกรรม
อยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียนหรือรับการฝกอาชีพ
ข. ไมยื่นคําขอกลับเขาเรียนภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียนหรือ
ฝกอาชีพตามขอ 20
ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักเรียนตามขอ 27
ง. ต องโทษคดีอ าญาโดยคํา พิ พากษาของศาลถึ ง ที่ สุด ให จํา คุ กเวน แต ความผิด ลหุ โทษหรื อ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรูหรือคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามที่กําหนดไวในขอ 7 หรือขอ 8
ฉ. พนสภาพนักเรียนตามขอ 57
ช. พนสภาพนักเรียนตามขอ 58
ขอ 15 ผูที่พนสภาพนักเรียนตามขอ 14 (2), 14(4) ก, ข และ ค ถาประสงคจะขอคืนสภาพเพื่อกลับ
เขาเรียนในสถานศึกษาหรือฝกอาชีพในสถานประกอบการจะตองยื่นคํารองขอตอสถานศึกษาแหงนั้นภายใน 1 ป
นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักเรียนเมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได
ขอ 16 การขอคืนสภาพเพื่อกลับเขาเรียนตามขอ 15 ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนเวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ประเมินไดไวและเปนรายวิชาที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้มานับ
รวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 5
การพักการเรียน
ขอ 17 สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียนหรือฝกอาชีพ
ไดตามที่เห็นสมควรเมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษาหรือดูงานหรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการใน
การเขารวมประชุมหรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม
(2) เจ็บปวยตองพักรักษาตัว
(3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด
(4) เหตุ จํ า เป น อย า งอื่ น ตามที่ ส ถานศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการจะพิ จ ารณา
เห็นสมควร
ในกรณี ที่มีนั กเรีย นลาพัก การเรี ยนหรือ การฝ กอาชีพ ตั้ง แตต นป เปน ระยะเวลานานเกิน กว า 1 ป
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ไดตามที่เห็นสมควร
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ขอ 18 นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรตอ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการโดยมีผูปกครองเปนผูรับรองสําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ได
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพไดมิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียนเวนแตเหตุสุดวิสัย
ขอ 19 การอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพใหสถานศึกษาทําหลักฐานเปนลาย
ลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบเวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะที่ไมมีผูปกครองมอบตัวใหแจงนักเรียนโดยตรง
ขอ 20 นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพเมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือการฝก
อาชีพแลวใหยื่นคําขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตอหัวหนา
สถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดหากพนกําหนดนี้ใหถือวาพน
สภาพนักเรียนเวนแตเหตุสุดวิสัย
สวนที่ 6
การลาออก
ขอ 21 นักเรียนที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักเรียนตองใหผูปกครองเปนผูรับรองการลาออกเวน
แตผูที่บรรลุนิติภาวะ
ขอ 22นักเรียนที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหถือวานักเรียนผูนั้นมี
สภาพนักเรียนมาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การจัดการเรียน
สวนที่ 1
การเปดเรียน
ขอ 23 ใหสถานศึกษากําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยป
การศึกษาการเปดและปดสถานศึกษาหากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียนแตกตางไปจาก
ระเบียบดังกลาวใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด
ขอ 24 สถานศึกษาที่เปดภาคเรียนฤดูรอนใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปด
ภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษา
สวนที่ 2
การลงทะเบียนรายวิชา
ขอ 25 สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จกอนวันเปด
ภาคเรียน
ขอ 26 สถานศึ ก ษาอาจให นั ก เรี ย นลงทะเบี ย นรายวิช าภายหลั ง กํ าหนดตามข อ 25 ก็ ไ ด โ ดยให
สถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน นับแต วันเปดภาคเรียน
หรือไมเกิน 5 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
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ขอ 27 นักเรียนที่มิไ ดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนดตามขอ 26 ถา
ประสงคจะรักษาสภาพนักเรียน ตองติดตอรักษาสภาพนักเรียนภายใน 15 วัน นับแตวันถัดจากวันสิ้นสุดการ
ลงทะเบียน หากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักเรียน เวนแตมีเหตุผลสมควร
ขอ 28 การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ขอ 29 นักเรียนตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได จะมอบหมายใหผูอื่นมาลงทะเบียน
แทนใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลัง วันสิ้นสุดการลงทะเบียนนักเรียนตองเสียคาปรับตามที่หนวยงานตน
สังกัดหรือสถานศึกษากําหนดแลวแตกรณี
ขอ 30 นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลาและใหลงทะเบียนเรียนไดไ มเกิน 12 หน วยกิต สํ าหรับการลงทะเบียนเรีย นไมเต็ม เวลา สํ าหรับการ
ลงทะเบียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิตเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา
หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนการลงทะเบียนเรียนที่แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทํา
ไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ขอ 31 นักเรี ยนที่ข อโอนผลการรายวิชาตามขอ 59 และข อ 60 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิ ชาใน
สถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ 66 ตองลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอ
สําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
สวนที่ 3
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ขอ 32 นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลวหรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน 15
วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 5 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอนสวนการขอถอนรายวิชาตองกระทํา
ภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 10 วันนับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผล
สมควรการขอเปลี่ยนขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและครูผูสอนประจํา
รายวิชา
ขอ 33 การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามขอ 32 ใหลงอักษร“ ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน
ชอง “ผลการเรียน” การถอนรายวิชาภายหลัง กําหนดตามขอ 32 และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผล
สมควรใหลงอักษร“ ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” แตถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา
เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ใหลงอักษร “ถ.ล.” ลงในทะเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”
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สวนที่ 4
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 34 สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการเสริมความรู
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได
ขอ 35 เมื่ อไดทํ าการวัด ผลและการประเมิ นผลการเรี ยนแล วไดร ะดั บผลการเรี ยนผา นใหบั น ทึ ก
“ ม.ก. " ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของ “ ระดับผลการเรียน” ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึก
รายวิชานั้นและใหถือเปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 5
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ขอ 36 นักเรียนตองมีเวลาเรียนในแตรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเปดเรียนเต็มสําหรับรายวิชา
นั้นจึงจะมีสิทธิรับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆ ไป
นั ก เรี ย นที่ ไ ม มี สิ ท ธิ์ เ ข า รั บ การวั ด ผลปลายภาคเรี ย นตามวรรคหนึ่ ง จะขอประเมิ น เที ย บโอนความรู แ ละ
ประสบการณ ตามขอ 66 มิได
ขอ 37 การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) เวลาเปดเรียนเต็มตามปกติไมนอยกวาภาคเรียนละ 18 สัปดาห
(2) นักเรียนที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียนใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแหงรวมกัน
(3) นักเรียนที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียนที่เรียน
แลวมารวมกัน
(4) นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือฝกอาชีพในภาคเรียนใดใหนับเวลาเรียนกอนและหลังการลาพักการ
เรียนหรือฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(5) รายวิชาที่มีครูผูสอนหรือครูฝกตั้งแต 2 คนขึ้นไปและแยกกันสอนใหนําเวลาเรียนที่เรียนกับ
ครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน
(6) ถามีการเปลี่ยนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชาใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม
สวนที่ 6
การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ขอ 38 นักเรียนที่ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกอนหรือระหวางการประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
(3) เปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในการเขารวมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษอยาง
อื่นโดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม

คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

36

(4) มีความจําเปนอยางอื่นโดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาเปนความจําเปน
อยางแทจริง
ขอ 39 นักเรียนที่ประสงคจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียนตองยื่นคํารองพรอมทั้ง
หลักฐานประกอบตอสถานศึกษากอนการประเมินไมนอยกวา 3 วัน หากไมสามารถกระทําไดใหสถานศึกษา
พิจารณาเปนรายๆไป
กรณีที่หัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหเลื่อนได ใหบันทึก “มส” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนในชอง
“ผลการเรียน” และใหนักเรียนเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการ
เรียนหากไมสามารถดําเนินการได ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน
กําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
การอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน ใหสถานศึกษาทําเปนลายลักษณอักษรมอบให
นักเรียน
หมวด 3
การประเมินผลการเรียน
สวนที่ 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ขอ 40 ใหสถานศึกษา มีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝกปฏิบัติ
ในสถานศึกษา และใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาที่และรบผิดชอบรวมกันในการประเมินผลการ
เรียนรายวิชาที่เรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ขอ 41 ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต ตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียน
ทั้งดานความรู ความสามรถและคุณลักษณะที่พึงประสงคจากกิจกรรมการเรียนการสอนการฝกปฏิบัติและงานที่
มอบหมาย รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงครายวิชาสมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา
สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม ทั้งนี้จํานวนหนวย
กิตของแตละรายวิชา ใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
สวนที่ 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ขอ 42 ใหสถานศึกษาหรือสถานศึกษา พิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสินภาคเรียน
หรื อ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นหรื อ การปฏิ บั ติ ง านในทุ ก รายวิ ช าสํ า หรั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นหรื อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถาน
ประกอบการใหครูฝกและครูนิเทศกรวมกันประเมินผลการเรียน
ขอ 43 ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการ
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ขอ 44 ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา คิดเปนรอยละตามเกณฑดังตอไปนี้
รอยละ 80 ขึ้นไป
ระดับผลการเรียน 4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
รอยละ 75-79
ระดับผลการเรียน 3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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รอยละ 70-74
ระดับผลการเรียน 3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี
รอยละ 65-69
ระดับผลการเรียน 2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี
รอยละ 60-64
ระดับผลการเรียน 2.0 หมายถึง ผลการเรียนยูในเกณฑพอใช
รอยละ 55-59
ระดับผลการเรียน 1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออน
รอยละ 50-54
ระดับผลการเรียน 1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก
รอยละ 50
ระดับผลการเรียน 0
หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ (ตก)
ขอ 45รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ 44 ไมได ใหใชตัวอักษรตอไปนี้
ข.ร. หมายถึงขาดเรียนไมมีสิทธิเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนต่ํากวารอย
ละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไมครบโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมี
เหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผล
สมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนดโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา
ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณเนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมิ นครบทุกครั้ง หรือไมสง งานอัน เป น
สวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดดวยเหตุสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนที่ขาดของรายวิชาที่ไมสมบูรณ
ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนดหรือผลการประเมินผาน
ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรมหรือผลการประเมินไมผาน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผล
การประเมินผาน
ขอ 46 ในกรณีตอไปนี้ใหตัดสินผลการเรียนเปนระดับ 0 (ศูนย) เฉพาะรายวิชา
(1) ได ข.ร.
(2) ได ข.ป.
(3) ได ข.ส.
(4) ได ถ.ล.
(5) ได ท.
(6) ได ม.ท.
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ขอ 47 นักเรียนที่ทําการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทําในรายวิชาใด
ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) ผลการเรียนใหไดคะแนน 0 (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้นหรือ
(2) ในระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) โดยบันทึก “ท” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการ
เรียน” ในรายวิชานั้น หรือ
(3) ดําเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ
ที่สถานศึกษากําหนดตามความรอยแรงแลวแตกรณี
ขอ 48 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารดวย
ผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ
(2) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ 44 และขอ 46 รายวิชาที่
นักเรียนเรียนเรียนซ้ํา เรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนและนับจํานวนหนวยกิตตาม 49
(3) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้
(ก) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนคํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผลกายเปน เฉพาะใน
ภาคเรียนหนึ่งๆ
(ข) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและไดระดับผลการเรียน
ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป
ขอ 49 นักเรียนผูใดประสงคจะเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับผลการเรียบต่ํากวา 2.0 หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยนะสมใหสูงขึ้นใหสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ภายในเวลากอนสําเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ํารายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียน ตั้งแต 2.0 ขึ้นไป
รายวิชาที่เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) ใหถือระดับผลการเรียนต่ํากวา 2.0
ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) ตามขอ 47 (2) หรือ (3)
ขอ 50 กรณีตามขอ 49 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปนรายวิชาที่เรียนซ้ําใหนับจํานวน
หนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่
เรียนแทนมาเปนตัวหาร
ขอ 51 ผูที่ได ม.ส. ตามขอ 38 (3) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป
กรณีผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสมารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาไดตามกําหนดให
นักเรียนสง งานนั้น ภายใน 10 วัน นั บแต วันประกาศผลการเรี ยนรายวิ ชา หากไมสามารถดํ าเนิ นการไดใ ห
สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู เวนแตมีเหตุจําเปนที่หัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหเสร็จสินภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ขอ 52 นักเรียนตองเขารบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุก
รายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพกําหนด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด
นักเรียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการ
ประเมินผานเกณฑที่กําหนด
ขอ 53 นักเรียนตองเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน
เมื่อนักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณฑในภาเรียนใด ถือวาประเมินผานในภาคเรียนนั้น
ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียบแสดงผลการเรียน ชอง “ผลการเรียน”
หากนักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียนผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด
เมื่อนักเรียนดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียบ
แสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น
ถานักเรียนดําเนินการไมครบถวน ถือวาประเมินไมผาน ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “มผ”
ใหนักเรียนที่เขาฝกอาชีพ หรือฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
สวนที่ 3
การตัดสินผลการเรียน
ขอ 54 การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไปถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
(3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลวนักเรียนที่มีผลการเรียนตก 0 (ศูนย) ตามขอ 46 ใหรับการประเมิน
ใหมได 1 ครั้งภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกําหนดทั้งนี้ไมเกิน 10 วันนับแตวันประกาศ
ผลการเรียนรายวิชาเวนแตมีเหตุสุดวิสัยหากประเมินใหมไมผานถาเปนรายวิชาบังคับที่กําหนดใหเรียนในแตละ
ประเภทวิชาสาขาวิชาใหเรียนรายวิชานั้นถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ไดจํานวน
หนวยกิตตองไมนอยกวารายวิชาที่ศึกษาแทน
(4) การประเมินใหมตาม (3) ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน 1
ขอ 55 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
(1) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
(2) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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(3) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(4) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด และ “ผาน” ทุก
ภาคเรียน
ขอ56 ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแลวแตกรณีเปนผูอนุมัติผลการเรียนและ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 57 เมื่อนักรเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลวหากไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรียน
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรียน
ขอ 58 นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม 6 ภาคเรียนแลวแตยังไมเขาเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามขอ 55 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพ
นักเรียน ทั้งนี้ ใหเรียนไดไมเกิน 12 ภาคเรียน นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพัก
การเรียน
นัก เรี ย นที่ เ รี ย นแบบไม เต็ ม เวลาและไดล งทะเบีย นรายวิช าครบทุ ก ภาคเรี ย นตามแผนการเรี ย นที่
สถานศึกษากําหนดแลว แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามขอ 55ในสถานศึกษาพิจารณา
วาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรียน ทั้งนี้ ใหเรียนไดไมเกิน 16 ภาคเรียน นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปน
นักเรียนโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
สวนที่ 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู
ขอ 59 การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช เดียวกัน ใหสถานศึกษาที่รับนักเรียนเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชานอกจากรายวิชาที่ได
ระดับผลการเรียนต่ํากวา 2.0 สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑ
มาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 60 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่น ซึ้งไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวารอยละ60 และมีจํานวน
หนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2.0 ขึ้นไปสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะทําการ
ประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 61 เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการวัดผล
ปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเขาเรียน
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ขอ 62 การบันทึกผลการเรียนตามขอ 59 และ ขอ 60 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชา
และชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน โดยแสดงหมายเหตุวาเปน
รายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
ขอ 63 สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่นในกรณีที่
สถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นไดโดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้ อหาของ
หลักสูตรตามที่เห็นสมควรและใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการ
เรียน
ข อ 64 ในกรณี ส ถานศึ ก ษาอนุ ญ าตให นั ก เรี ย นไปเรี ย นจากสถานศึ ก ษาแห ง อื่ น ตามข อ ๒๗ ให
สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 20 ขึ้นไปหรือ
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 20 สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนหรือไมก็ไดขึ้น อยูใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจงใหนักรียนทราบกนอที่จะอนุญาตใหไปเรียน
การบั น ผลการเรี ย นลงในระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น ให ใ ช ร หั ส วิ ช าและชื่ อ รายวิ ช าของหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน โดยระบุวารับโอนผลการเรียน
ขอ 65 กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ 59 และ 60 ระดับผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการ
ประเมินใหมแตตองไมสูงไปกวาเดิม
ขอ 66 นักเรียนที่มีความรูและประสบการณในงานอาชีพหรือฝกงานในสถานประกอบการหรือทํางานใน
อาชีพนั้นอยูแลวหรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียนหรือเขาเรียนแลวแตขอไปเรียนหรือฝก
ปฏิบัติในสถานประกอบการจะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสม
สําหรับรายวิชานั้นก็ไดโดยเทียบโอนไดไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตามหลักสูตแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
การเที ย บโอนความรู แ ละประสบการณ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ คุ ณ ะ
กรรมการอาชีวศึกษากําหนด
ถาผลการประเมินไมผานนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบ
โอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได
ขอ 67 นักเรียนที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ59หรือขอ 60 แลวสอบเขาเรียนใหมใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมไ ดใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยูใน
หลักสูตรนี้และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 20 ขึ้นไป
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หมวด 4
เอกสารการศึกษา
ขอ 68 สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษาดังตอไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชชื่อยอวา“ รบ.1
ปวช.. "และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
การจัดทํา ระเบียนแสดงผลการเรียน ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง วัน
เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้และตองเก็บรักษาไว
ตลอดไป
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษอังกฤษ ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทําลงลายมือชื่อ
พรอมทั้ง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
(3) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ใชชื่อยอวา
“รบ.2 ปวช.” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
(4) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(4) สมุดประเมินผลรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น สมุดบันทึกการฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน
(5) ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 69 ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบและหลักฐานการประเมินผลการเรียนไวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ปการศึกษา
ขอ 70 ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักเรียนใหนักเรียนและผูปกครองทราบทุกภาคเรียน
ขอ 71 ใหสถานศึกษาออกสําเนาคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน แบะสําเนาคูฉบับระเบียนแสดงผล
การเรียนฉบับภาษาอังกฤษ เปนเอกสารรับรองผลการเรียน
ขอ 72 ใหสถานศึกษาออกสําเนาคูฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน สําเนาคูฉบับระเบียนแสดงผลการ
เรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 73 การทําสําเนาระเบียบแสดงผลการเรียน จะใชวิธีพิมพใหม หรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได
แลวใหเขียนหรือประทับตรา “สําเนาถูกตอง” สวนการทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับอังกฤษจะใชวิธี
พิมพใหมหรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได แลวใหเขียนหรือประทับตรา “CERTIFIED TRUE COPY”
ใหหัวหนางานทะเบียน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสํา เนาพรอมทั้ง วัน
เดือน ป ที่ออกสําเนา และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับที่รูปถาย
ขอ 74 นักเรียนที่ตองการใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาให
สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนแลวแตกรณี ใบรับรองนี้มีอายุ 60
วัน โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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หมวดที่ 5
บทเฉพาะกาล
ขอ 75 สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ใหถือ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ขอ 76 ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือขอบังคับกรณีใดเพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือขอบังคับที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับไปพลาง
กอน เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการ แนวปฏิบัติขอบังคับตาม
ระเบียบนี้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
พ.ศ. 2557
*****************************************
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 เพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด การศึ ก ษาตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 สมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศึกษา 2557 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 8 และมาตรา 17 แหง พระราชบัญ ญัติ ระเบีย บบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2547 พ.ศ. 2547)
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป
ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ สถาบัน ” หมายความวาสถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดตั้ง ขึ้นเพื่อดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551
“ สถานศึกษา” หมายความวาวิทยาลัยและสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
“ หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวาผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูอํานวยการสวนราชการของ
สถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหัวหนาสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่
จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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“ หนวยงานตนสังกัด” หมายความวาหนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 อยูในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล
“ หลักสูตร” หมายความวาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
“ แผนการเรียน” หมายความวาแผนการเรียนของสถานศึกษาแตละภาคเรียนที่กําหนด
รายวิชาหรือกลุมวิชาและจํานวนหนวยกิตครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
“ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” หมายความวาการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงพุทธศักราช 2557 หลักจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาหรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาใชอักษรยอ“ ปวส.”
“ ผูเขาเรียน” หมายความวาผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาหรือสมัครฝกอาชีพกับสถาน
ประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
“ นักศึกษา” หมายความวาผูที่ไ ดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
“ ภาคเรียน” หมายความวาช วงเวลาที่ สถานศึก ษาเปดทํา การสอนโดยกําหนดให ๑ ป
การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคเรียนภาคเรียนละ 18 สัปดาห
“ ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวาชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
ในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม
“ สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวนรานรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ ผูปกครอง” หมายความวาบิดามารดาและบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและใหความ
อุปการะแกนักศึกษาและใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูและความประพฤติ
ของนักศึกษาในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษาและฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือฝก
อาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“ การศึกษาในระบบ” หมายความวาการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาสถานศึกษาเปน
หลักโดยมีการกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เป นเงื่อนไขของ
การสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“ การศึกษานอกระบบ” หมายความวาการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาโดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละ
กลุม
“ การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวาการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
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“ ผูควบคุมการฝก” หมายความวาผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาและรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการรวมทั้งการ
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
“ ครูฝก” หมายความวาผูทําหนาที่สอนฝกอบรมนักศึกษาในสถานประกอบการตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
“ ครูนิเทศก” หมายความวาครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่นิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา
แกนักศึกษาที่ฝกอาชีพและฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
“ ครู ที่ป รึกษา” หมายความวา ครูที่ สถานศึ กษามอบหมายใหทํ าหน าที่ ใหคํ าแนะนํ าให
คําปรึกษาติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“ มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวาขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อใชเปนเกณฑในการ
กํากับดูแลตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
“ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวาการทดสอบความรูความสามารถสมรรถนะ
ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพโดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑการ
ตัดสินไวชัดเจนพรอมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน
“ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวาคณะกรรมการผูทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการติดตามและกํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา
ขอ 5. ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
สภาพนักศึกษา
สวนที่ 1
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน
ขอ 6. ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเทาหรือ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่ไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่
กําหนดหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและ
ประเมินผานใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
ความขอนี้ไ มใชบัง คับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลาบางรายวิชาหรือบางสวนของรายวิชาโดยไมนั บ
จํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ขอ 7. ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบรอย
(2) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน
(3) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลงหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
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(4) มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาตอสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(5) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(6) สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคีในวันทําสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๗ ป
บริบูรณและมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัครผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
สวนที่ 2
การรับผูเขาเรียน
ขอ 8. การรับผูเขาเรียนใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนดในกรณีที่มีการ
สอบคัดเลือกใหปฏิบัติดังนี้
(1) ทําการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและสอบสัมภาษณดวยก็ได
(2) สถานศึกษาประกาศรับสมัครดําเนินการสอบและประกาศผลสอบตามวันและเวลาที่หนวยงานตน
สังกัดกําหนด
(3) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปนับแตวันประกาศผลการสอบการรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคีสถาน
ประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ไดตกลง
รวมกับสถานศึกษาหรือจะมอบใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการหรือดําเนินการรวมกันก็ไดการรับผูเ ขาเรียนตาม
โครงการตางๆ ของสถานศึกษาใหสถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการ
นั้น
ขอ 9. ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญาเฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือกหรือไดรับการคัดเลือก
สวนที่ 3
การเปนนักศึกษา
ขอ 10. ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษาสําหรับ
การศึกษาระบบทวิภาคีผูเขาเรียนตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
และการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเองพรอมทั้งแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวันเวลาที่
สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากําหนดทั้ งนี้ให
เสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคเรียนโดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัวในกรณี
ผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะสถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบนี้หรือไมก็ไ ดใหสถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อใหทราบแนว
ทางการเรียนและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ 11. ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษาบัตรประจําตัวตองระบุเลขที่ชื่อสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษาชื่อชื่อสกุลนักศึกษารหัสประจําตัวนักศึกษาเลขประจําตัวประชาชนวันออกบัตรวันหมดอายุ
ลายมือชื่อหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนและใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษาหนาตรง
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ไมสวมหมาวกไมสวมแวนตาดําแตง เครื่องแบบนักศึกษาถายไวไมเกิน 6 เดือนติดลงในบัตรกับใหมีลายมือชื่อ
นักศึกษาใหมีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถายนักศึกษาโดยใหติดที่รูปถายบางสวนบัตรประจําตัวนี้
ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้นแตตองไมเกิน 2 ปนับแตวันออกบัตรถาบัตร
ประจําตัวหมดอายในระหวางที่ยังมีสภาพนักศึกษาก็ใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปนป ๆ ไปสถานประกอบการจะ
ใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกใหหรือจะออกใหใหมตามความตองการของสถานประกอบการก็ได
ขอ 12. ใหสถานศึกษาแตง ตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนใหคําปรึกษา
ติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษาและใหสถานประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการ
ฝกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
สวนที่ 4
การพนสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ขอ 13. การพนสภาพนักศึกษาเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) พนสภาพนักศึกษาตามขอ 59 หรือขอ 60
(3) ลาออก
(4) ถึงแกกรรม
(5) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
ก. ขาดเรียนขาดการฝกอาชีพขาดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพหรือขาดการติดตอกับ
สถานศึกษาและหรือสถานประกอบการเกินกวา 15 วันติดตอกันซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณา
แลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียนหรือรับ
การฝกอาชีพหรือรับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
ข. ไมยืนคําขอกลับเขาเรียนภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียนหรือ
ฝกอาชีพตามขอ 19
ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ 26
ง. ต องโทษคดีอ าญาโดยคํา พิ พากษาของศาลถึ ง ที่ สุด ให จํา คุ กเวน แต ความผิด ลหุ โทษหรื อ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทจ. ขาดพื้นความรูตามที่กําหนดไวในขอ 6 หรือ
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามที่กําหนดไวในขอ 7
ขอ 14. ผูที่พนสภาพนักศึกษาตามขอ 13 (3) (5) ก. ข. และค. ถาประสงคจะขอคืนสภาพการเปน
นักศึกษาจะตองยื่นคําขอตอสถานศึกษาแหงนั้นภายใน 1 ปนับแตวันถัดจากวันพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได
ขอ 15. การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 14 ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนเวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนรายวิชาไวมานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จ
การศึกษาดวย
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สวนที่ 5
การพักการเรียน
ขอ 16. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือฝก
อาชีพไดตามที่เห็นสมควรเมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษาหรือดูงานหรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการใน
การเขารวมประชุมหรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม
(2) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานโดยมีคํารับรองแพทยปริญญา
(3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด
(4) เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีที่มี
นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตั้ง แตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา 1 ปสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ไดตามที่เห็นสมควร
นัก ศึ ก ษาที่ ล าพั ก การเรี ย นต อ งชํ าระเงิ น ค า รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษาและค า ธรรมเนี ย มต า ง ๆ ตามที่
สถานศึกษากําหนดแตถานักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวนสําหรับภาคเรียนนั้นแลวไมตองชําระ
คารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก
ขอ 17. นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรตอ
สถานศึกษาโดยมีผูปกครองเปนผูรับรองสําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ไดเมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพไดมิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียนเวนแตเหตุสุดวิสัย
ขอ 18. การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพใหสถานศึกษาทําหลักฐานเปนลาย
ลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบเวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะที่ไมมีผูปกครองมอบตัวใหแจงนักศึกษาโดยตรง
ขอ 19. นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพเมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือการฝก
อาชีพแลวใหยื่นคําขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตอหัวหนา
สถานศึกษาภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดหากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักศึกษาเวนแต
เหตุสุดวิสัย
สวนที่ 6
การลาออก
ขอ 20. นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองใหผูปกครองเปนผูรับรองการลาออกเวน
แตผูที่บรรลุนิติภาวะ
ขอ 21. นักศึกษาที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหถือวานักศึกษาผูนั้น
มีสภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ
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หมวด 2
การจัดการเรียน
สวนที่ 1
การเปดเรียน
ขอ 22. ใหสถานศึกษา1กําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยป
การศึกษาการเปดและปดสถานศึกษาหากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียนแตกตางไปจาก
ระเบียบดังกลาวใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด
ขอ 23. สถานศึกษาที่เปดภาคเรียนฤดูรอนใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปด
ภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 2
การลงทะเบียนรายวิชา
ขอ 24. สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จกอนวันเปด
ภาคเรียน
ขอ 25. สถานศึก ษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิ ชาภายหลัง กําหนดตามขอ 24 ก็ ไ ดโดยให
สถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือไม
เกิน 5 วันนับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอนการลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่งนักศึกษาตองชําระคาปรับตามที่
สถานศึกษากําหนด
ขอ 26. นักศึกษาที่มิไ ดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนดตามขอ 25 ถา
ประสงคจะรักษาสภาพนักศึกษาตองติดตอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันสิ้นสุดการ
ลงทะเบียน
ขอ 27. การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ขอ 28. นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนดพรอมทั้ ง
ชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองไดจะมอบหมายใหผูอื่นมาลงทะเบียน
แทนใหสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ประสงคของผอนผัน การชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชาใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา
อนุญาตเปนราย ๆ ไปทั้งนี้ตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนวันประเมินผลการเรียน
ขอ 29. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนไมเกินภาคเรียนละ 22 หนวยกิตสําหรับการเรียนแบบ
เต็มเวลาและไมเกินภาคเรียนละ 12 หนวยกิตสําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลาสําหรับการลงทะเบียนรายวิชาใน
ภาคเรียนฤดูรอนใหลงทะเบียนไดไมเกิน 12 หนวยกิตเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา
หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนรายวิชาที่แตกตางไปจากเกณฑขางตน
อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
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ขอ 30. นักศึกษาที่โอนผลการเรียนรูตามขอ 61 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จ
การศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
นักศึกษาที่โอนผลการเรียนรูตามขอ 62 และขอ 68 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จ
การศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
สวนที่ 3
การเปลี่ยนการเพิ่มและการถอนรายวิชา
ขอ 31. นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลวหรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน 15
วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 5 วันนับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอนสวนการขอถอนรายวิชาตองกระทํา
ภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 10 วันนับแตวันเปดภาคเรียน ฤดรอน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําไดถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยนขอเพิ่มหรือขอถอยรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและครูผูสอนประจํารายวิชา
ขอ 32. การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามขอ 31 ใหลงอักษร“ ถ. น” ในระเบียนแสดงผลการเรียน
ของ “ ระดับผลการเรียน”
การถอนรายวิชาภายหลัง กําหนดตามขอ 31 และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควรใหลง
อักษร“ ถ.น” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของ“ ระดับผลการเรียน” แตถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นไมมีเหตุผล
อันสมควรใหลงอักษร“ ถ.ล” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง“ ระดับผลการเรียน”
สวนที่ 4
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการเสริมความรู
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได
ขอ 34. เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนตั้ง แต 1.0 ขึ้นไปถือวา
ประเมินผานใหบันทึก“ ม. ก "ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของ“ ระดับผลการเรียน" ถาผลการประเมินไม
ผานไมตองบันทึกรายวิชานั้นและใหถือเปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมา
รวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 5
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ขอ 35. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเปดเรียนเต็มสําหรับ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันเปนรายๆ ไปได
นักศึกษาที่ไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่งจะขอประเมินเทียบโอนความรูและ
ประสบการณตามขอ 68 ในภาคเรียนนั้นมิได
ขอ 36. การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปดเรียนเต็มตามปกติไมนอยกวาภาคเรียนละ 18 สัปดาห
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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(2) นักศึกษาที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียนใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแหงรวมกัน
(3) นักศึกษาที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียนแลวมา
รวมกัน
(4) นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพในภาคเรียนใดไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนหรือฝก
อาชีพในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียนหรือฝกอาชีพกอนและหลังการลาพักการเรียนหรือฝกอาชีพในภาค
เรียนนั้นมารวมกัน
(5) รายวิชาที่มีครูผูสอนหรือครูฝกตั้งแต 2 คนขึ้นไปและแยกกันสอนใหนําเวลาเรียนที่เรียนกับครูผูสอน
หรือครูฝกทุกคนมารวมกัน
(6) ถามีการเปลี่ยนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชาใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม
สวนที่ 6
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ขอ 37. นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษาอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินไดในกรณีตอไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกอนหรือระหวาการประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฏหมาย
(3) เปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานศึกษาประกอบการ ในการเขารวมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ
อยางอื่น โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจําเปนอยางอื่นโดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาเปนความจําเปน
อยางแทจริง
ขอ 38. นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปไดไมเกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการ
เรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ขอ 39. ถาเปนกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินไดก็ใหสถานศึกษากําหนดวันประเมินไวในหนังสือ
อนุญาตใหเลื่อนการประเมินแตไมสามารถกระทําไดก็ใหเปนหนังสือของนักศึกษาซึ่งพรอมที่จะรับการประเมิน
ยื่นคํารองตอสถานศึกษาเพื่อขอเขารับการประเมินพรอมทั้งหลักฐานการอนุญาตใหเลื่อนการประเมินทั้งนี้ตองไม
เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไปหากพนกําหนดนี้ใหถือวาขาดการ
ประเมินสรุปผลการเรียนและใหสถานศึกษาทําการประเมินตัดสินผลการเรียน
หมวด 3
การประเมินผลการเรียน
สวนที่ 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ขอ 40. ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ขอ 41. ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิตจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาใหถือ
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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ขอ 42. ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน
หรื อ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นหรื อ การปฏิ บั ติ ง านในทุ ก รายวิ ช าสํ า หรั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นหรื อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถาน
ประกอบการใหครูฝกและครูนิเทศกรวมกันประเมินผลการเรียน
ขอ 43. ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษาดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
สวนที่ 2
วิธีประเมินผลการเรียน
ขอ 44. การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษาใหประเมินเปนรายวิชาโดยดําเนิน การประเมิน
ตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียนดานความรูความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาค
เรียนโดยพิจารณาจากการประเมินในแตละกิจกรรมและงานที่มอบหมายในอัตราสวนตามความสําคัญของแตละ
กิจกรรมหรือ งานที่ มอบหมายและจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเมื่ อสิ้นสุ ดภาคเรียนใหดําเนิน การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรู ป แบบการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการตามวิธีการที่ครูฝกและครูนิเทศกําหนด
ขอ 45. ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชาดังตอไปนี้
4. 0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
3. 5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี
2. 5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออน
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก
0 หมายถึง ผลการเรียนตก
ขอ 46. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ 45 ไมไดใหใชตัวอักษรตอไปนี้
ข.ร หมายถึง ขาดเรียนไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินสรุปผลการเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนต่ํา
กวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย
ข.ป หมายถึง ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไมครบโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไม
มีเหตุผลอันสมควร
ข.ส หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมี
เหตุผลอันสมควร
ถ.ล หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนดโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผล
สมควร
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หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา
หมายถึง ไมสมบูรณเนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้งหรือไมสงงานอัน
เปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดดวยเหตุสุดวิสัย
ม.ท หมายถึง ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนที่ขาดของรายวิชาที่ไม
สมบูรณภายในภาคเรียนถัดไป
ผ.
หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนดหรือผลการประเมินผาน
ม.ผ หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรมหรือผลการประเมินไมผาน
ม.ก หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรและผลการประเมินผาน
ขอ 47. ในกรณีตอไปนี้ใหตัดสอนผลการเรียนเปนระดับ 0 (ศูนย) เฉพาะรายวิชา
(1)
ได
ข.ร
(2)
ได
ข.ป
(3)
ได
ข.ส
(4)
ได
ถ.ล
(5)
ได
ท.
(6)
ได
ม.ท
ขอ 48. นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทําในรายวิชาใด
ใหสถานศึกษาพิจารณาผลการเรียนใหไดคะแนน 0 (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้นหรือในรายวิชานั้นหรืออาจตัดคะแนน
ความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแต
กรณี
ขอ 49 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารดวย
ผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาคิดทศนิยมสิงตําแหนงไมปดเศษ
(2) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ 45 และขอ 46 รายวิชาที่
นักเรียนเรียนเรียนแทนใหใชระดับผลการเรียนสุดทายและนับจํานวนหนวยกิตมาเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนคํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตาม (2)
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและไดระดับผลการเรียน
ตาม (2) ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป
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ขอ 50. ผูที่ได ม.ส เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้งตองรับการประเมินทดแทนสวน
ที่ขาด ภายใน 10 วันนับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชาหากพนกําหนดนี้ใหถือวาไมสามารถเขารับการ
ประเมินทดแทน (ม. ท) ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไปทั้งนี้ให
ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไมสมบูรณใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผูที่ได ม.ส เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดใหสงงาน
นั้นใหสมบูรณภายใน 10 วันนับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชาหากพนกําหนดใหสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการทําการตัดสินผลการเรียนยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเปน
รายๆ ไป
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหครูผูสอนหรือครูฝกรายงานใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูควบคุมการ
ฝกทราบทุกราย
ขอ 51. นักศึกษาตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร
ขอ 52. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหระดับผลการประเมินดังนี้
ผาน หมายถึง
ผลการประเมินผานเกณฑ
ไมผาน หมายถึง
ผลการประเมินไมผานเกณฑ
สวนที่ 3
การตัดสอนผลการเรียน
ขอ 53. การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไปถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
(3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลวนักศึกษาที่มีผลการเรียนตก 0 (ศูนย) ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้นถาเปน
รายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ไดจํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวารายวิชาที่เรียนแทนและให
ลงหมายเหตุในรบ.1 ปวส. วาใหเรียนแทนรายวิชาใด
ขอ 54. การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถือตาม
เกณฑตอไปนี้
(1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภท
วิชาและสาขาวิชา
(2) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหครบทุกภาคเรียนโดยของเวลาที่จัด
กิจกรรมในแตละภาคเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60
(3) ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา
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(4) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑที่กําหนด
หากนักศึกษามีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ํากวารอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมเรียนใดโดยเหตุ
สุดวิสัยใหสถานศึกษาศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ
เมื่อนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใดใหบันทึกชื่อกิจกรรมตัวอักษร“ ผ” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง“ ผาน” หากนักศึกษาเขาราปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน
หรือไมไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเลยใหสถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักศึกษาผูนั้นไมได
เขารวมปฏิบัติใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
สําหรับนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีการเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด
ขึ้นถือวามีผลตามความใน (4)
ขอ 55. ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาแลวแตกรณีเปนผูอนุมัติผลการเรียนและการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 56. นักศึกษาผูใดประสงคจะเรียนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2. 00 หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือกเพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้นใหสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลากอนสําเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ํารายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียวสวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
ขอ 57 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้จะกระทําเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป
เทานั้น
รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 ตามเดิม
ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 49
ขอ 58. กรณีตามขอ 57 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถาเปนรายวิชาที่เรียนซ้ําใหนับจํานวนหนวย
กิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียวสวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทน
มาเปนตัวหาร
ขอ 59. เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียนหากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
1. 75 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
ขอ 60. นักศึกษาที่ไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติเรียนซ้ําหรือเรียนแทนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน
0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 หรือเทียบโอนผลการเรียนรูมาเปนเวลารวม 4 ภาคเรียนแลวแตยังไม
เข าเกณฑ การสํ า เร็ จการศึ กษาตามหลัก สูต รที่กํ าหนดไวใ นข อ พิจ ารณาว าควรใหเ รีย นตอ ไปหรื อ พน สภาพ
นักศึกษาตองไมเกิน 8 ปการศึกษานับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปน 55 นักศึกษา โดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการ
เรียนเขารวมดวย
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หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู
ขอ 61. การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตรการเทียบ
โอนผลการเรียนรูวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 หรือรายวิชาตามขอ 6 วรรคสองใหสถานศึกษาที่รับนักเรียน
เขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชานอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 สถานศึกษาจะรับโอน
หรือจะทําบารประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 62. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก. พ. รับรองคุณวุฒิไมตากวา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรอจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกันแตเรียกชื่อเปนอยางอื่น
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาเองการสถานศึกษาเอกชนหรือหนวยงานของ
ราชการไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวารอยละ 2 และมีจํานวน
หนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไปสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะทําการ
ประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 63. การขอโอนผลการเรียนรายวิชาใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการประเมินผลภาคแรกที่เขา
เรียนในกรณีมีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการถาย
โอนผลการเรียนเรื่องใดไวเปนการเฉพาะใหถือปฏิบัติตามคําสั่งระเบียบหลักเกณทดังกลาวนั้น
ขอ 64. การบันทึกผลการเรียนตามขอ 61 และขอ 62 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชา
และชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 โดยแสดงหมายเหตุวาเปนรายวิชา
ที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชารหัสวิชาใดยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ขอ 65. สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่นในกรณีที่สถานศึกษา
ไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นไดโดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร
ตามที่เห็นสมควรและใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ขอ 66. ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ 65 ให
สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไปหรือ
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมก็ไดใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ใหสถานศึกษาแจงนักศึกษาทราบกอนที่จะไดอนุญาตใหไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชาและรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยระบุวารับโอนจากสถานศึกษาแหงอื่นรหัสวิชาใดยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะเรื่อง
นั้น
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ขอ 67. กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ 61 และขอ 66 ระดับผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการ
ประเมินแตตองไมสูงไปกวาเดิม
ขอ 68. นักเรียนที่มีความรูและประสบการณในงานอาชีพหรือฝกงานในสถานประกอบการหรือทํางาน
ในอาชีพนั้นอยูแลวหรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียนหรือเขาเรียนแลวแตขอไปเรียนหรือฝก
ปฏิบัติในสถานประกอบการจะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสม
สําหรับรายวิชานั้นก็ไดโดยเทียบโอนไดไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตรแตละประเภท
วิชาและสาขาวิชา
ถาผลการประเมินไมผานนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบ
โอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได
ขอ 69. นักเรียนที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ 59 หรือขอ 60 แลวสอบเขาเรียนใหมใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมไดใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยูใน
หลักสูตรนี้และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
ขอ 70. นักเรียนที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ 61 และขอ 62 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ 68 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
ที่ขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา
นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนตองลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไมนอย
กวา 1 ภาคเรียน
สวนที่ 5
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ขอ 71. สถานศึกษาที่เปดทําการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหแกนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนดตองจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้น ๆ พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่หนวยงานตนสังกัดหรือสถานศึกษากําหนดแลวแตกรณี
หรื อ อนุ ญ าตให ไ ปเรี ย นจากสถานศึ ก ษาอื่ น ที่ เ ป ด สอนรายวิ ช านั้ น ๆ หรื อ รายวิ ช าที่ เ ที ย บเท า กั น ก็ ไ ด ห รื อ
ลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ 68
ขอ 72. การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหปฏิบัติเชนเดียวกับการประเมินผลการ
เรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใหระดับผลการประเมินดังนี้
ผาน หมายถึง
ผลการประเมินผานเกณฑ
ไมผาน หมายถึง
ผลการประเมินไมผานเกณฑ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตองเรียนใหไ ดระดับผลการประเมิน “ผาน” ทุก
รายวิชา
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หมวด 4
เอกสารการศึกษา
ขอ 73. สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษาดังตอไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษาตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชชื่อยอวา
“รบ.1 ปวส.” และตองเก็บรักษาไวตลอดไปการจัดทํา“ รบ.1 ปวส.” ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทําลง
ลายมือชื่อพรอมทั้งวันเดือนปและใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(2) ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้และ
ตองเก็บรักษาไวตลอดไปการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ใหหัวหนางาน
ทะเบียนเปนผูจัดทําลงลายมือชื่อพรอมทั้งวันเดือนปและใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียน
และการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแบบรายงานผลการเรี ย นของผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 (รบ.2 ปวส.) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บ
รักษาไวตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(4) สมุดประเมินผลรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นนอกเหนือจากรบ.
1 ปวส. และรบ.2 ปวส. สมุดการบันทึกการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือ
สมุดรายงานของนักศึกษา
(5) ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 74. ในสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักศึกษาใหนักศึกษาและผูปกครองทราบเรียน
ขอ 75. ให ส ถานศึก ษาออกใบรั บรองผลการเรีย นและประกาศนี ยบั ต รแก นัก เรี ยนตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา
ขอ 76. ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบและหลักฐานการประเมินผลการเรียนเวบนเวลาไม
นอยกวา 1 ปการศึกษา
ขอ 77. ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.) และสําเนาแสดงผลการเรียนฉบับเปน
ภาษาอั ง กฤษ (TRANSCRIPT) เป น เอกสารรั บ รองผลการเรี ย นแทนใบสุ ท ธิ แ ละใบรั บ รองตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา
ขอ 78. การทําสําเนารบ.1 ปวส. จะใชวิธีพิมพใหมหรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับแลวใหเขียนหรือ
ประทับตรา“ สําเนาถูกตอง” ใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาพรอมทั้งวันเดือนปที่ออกสําเนาและหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับที่รูปถาย
ขอ 79. นักเรียนที่ตองการใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนหรือสําเนารบ.1 ปวส. แลวแต
กรณีใบรับรองนี้มีอายุ 60 วันโดยใหสถานศึกษากําหนดอายุไวดวย
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หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ขอ 80. สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 กอน
ระเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ. ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ที่ใชบังคับอยูเดิม
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ระเบียบการของวิทยาลัย
ขอ 26 ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. นักเรียนชาย - หญิง
2. อายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป
3. เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปทึ่ 3 หรือเทียบเทา
4. มีความประพฤติเรียบรอย
5. มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ไมขัดตอวิชาชีพที่จะเรียน
6. ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรง
7. พรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยไมมีขออางใดๆ
8. ความเลื่อมใสศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
9. มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยเปนประมุข
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.)
1. นักเรียนชาย - หญิง
2. อายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป
3. เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปทึ่ 6 /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเทา
4. มีความประพฤติเรียบรอย
5. มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ไมขัดตอวิชาชีพที่จะเรียน
6. ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรง
7. พรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยไมมีขออางใดๆ
8. ความเลื่อมใสศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
9. มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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ขอ 27 หลักฐานการสมัคร
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) , ใบรับรองผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตร
2. สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง และของนักเรียน
3. สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง และของนักเรียน
4. รูปถายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
ขอ 28 การจําหนายนักเรียน
1. เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร
2. เมื่อสมัครใจลาออก
3. เมื่อตาย
4. เมื่อขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันควร
5. ประพฤติผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอยางรางแรง
ขอ 29 เวลาเรียน
1. เปดเรียบวันละ 2 รอบ คือรอบเชา และรอบบาย
- รอบเชา
เรียบจนตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
- รอบบาย
เรียนตั้งแตเวลา 15.30 น. ถึงเวลา 21.00 น.
- รอบเสาร - อาทิตย เรียนตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
2. รอบเชา
ทําการสอนตั้งแต วันจันทร ถึงวันศุกร
รอบบาย
ทําการสอนตั้งแต วันจันทร ถึงวันเสาร
รอบเสาร-อาทิตย ทําการสอนตั้งแต วันเสาร ถึงอาทิตย
3. พักกลางวัน
ตั้งแต 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.
4. ใน 1 ปการศึกษา แบงเปน 2 ภาคเรียน ใน 1 ภาคเรียนมีการเรียนอยางนอย 18 สัปดาห
ภาคเรียนที่ 1 เปดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 ตุลาคม รวม 19 สัปดาห
ปดภาคเรียนที่ 1 ระหวางวันที่ 11 ตุลาคม - 31 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 13 มีนาคม รวม 19 สัปดาห
ปดภาคเรียนที่ 2 ระหวางวันที่ 14 มีนาคม - 31 มีนาคม
โรงเรียนอาจจัดใหมีการเรียนภาคฤดูรอน ระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน ของทุกปการศึกษา
ขอ 30 วันหยุด
1. รอบเชา
หยุดวันเสาร - วันอาทิตย
2. รอบบาย
หยุดวันอาทิตย
3. รอบเสาร - อาทิตย หยุดวันจันทร - วันศุกร
ขอ 31 การแตงการของนักเรียน/นักศึกษา ชายและหญิง
(แตงกายตามระเบียบของโรงเรียนวาดวยเครื่องแบบนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต)
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ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับปวช.)
-เสื้อสีขาวปกเชิ้ต ตอบาหลังไมมีจีบ แขนสั้น ดานหนา ผาอกตลอดติดกระดุมสีขาวกลมขนาดเสน - ผา
ศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร มีกระเปาที่อกเสื้อดานซาย และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง เหลือง
และฟา ที่กระเปาเสื้อขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ผูกเนคไท สีแดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาว
สลับฟา มีสัญลักษณเปนตราวิทยาลัยที่ปลายเนคไท
-กางเกง สีกรมทา แบบสากลทรงสุภาพไมรัดรูป มีหูกางเกงกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร
จํานวน 7 หู สําหรับสอดเข็มขัด ขายาวเพียงขอเทาเมื่อยืนตรง ปลายขาพับตลบเขาขางในปลายขากวางวัด
โดยรอบ ไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และไมเกิน 45 เซนติเมตร ติดชิปหนาดานขางลําตัวมีกระเปาตามแนว
ตะเข็บขางละ 1 กระเปา ดานหลังมีกระเปาแบบเจาะเรียบไมมีลวดลาย 2 กระเปา
-เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี
ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด
-รองเทา หุมสนสีดํา หุมปลายเทาดวยหนังเกลี้ยงสีดํา
-ถุงเทา สีดําแบบนักเรียนไมมีลวดลาย
ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับ ปวช.)

ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับปวช.)
-เสื้อปกเชิ้ตขาว แขนยาว สาบหนาผาตลอด ติดกระดุม จํานวน 5 เม็ด มีสาบดานหนา มีกระเปาที่ อก
ซาย กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยไหมสีแดง ฟา และเหลือง ผูกเนคไทสี
แดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาวสลับฟา มีลักษณเปนตราวิทยาลัยที่ปลายเนคไท
-กระโปรง สีกรมทา จีบพับตามกน 3 จีบ ทั้งดานหนาและดานหลังยาว คลุมเขา
-เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี
ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด
-รองเทา หนังสีดํา หุมสนและปลายเทา
-ถุงเทา สีขาวสั้นไมมีลวดลาย
ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับ ปวช.)

ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับ ปวส.)
-เสื้ อ สี ข าวปกเชื้ ต ต อ บ า หลั ง ไม มี จี บ แขนยาว ด า นหน า ผ า อกตลอด ติ ด กระดุ ม สี ข าวกลมขนาด
เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร มีกระเปาที่อกเสื้อดานซาย
-เสื้อสูทสีกรมทาเขม ปกเชิ้ต แขนยาว ติดกระดุมสีทองจํานวน 3 เม็ด ตรงปลายแขนเสื้อ เสื้อ ผาอก
ตลอด ติดกระดุมสีทองกลม จํานวน 2 เม็ด มีกระเปาที่อกเสื้อดานซาย และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสี
แดง เหลือง และฟา ที่กระเปาเสื้อ ขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร เข็มสี ทอง มีตราสัญ ลักษณ
วิทยาลัย ติดที่อกเสื้อดานขวา เนคไท ผาทอสีน้ําเงินลายคาดเฉียงสีทองสลับแดง และมีตราสัญลักษณวิทยาลัย
พิมพที่ตรงกลาง
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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-กางเกง สีกรมทา แบบสากลทรงสุภาพไมรัดรูป มีหูกางเกงกวาง 1 เวนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร
จํานวน 7 หู สําหรับสอดเข็มขัด ขายาวเพียงขอเทาเมื่อยืนตรง ปลายขาพับตลบเขาขางใน ปลายขากวางวัด
โดยรอบ ไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และไมเกิน 45 เซนติเมตร ติดชิปหนาดานขางลําตัวมีกระเปาตามแนว
ตะเข็บขางละ 1 กระเปา ดานหลังมีกระเปา ดานหลังมีกระเปาแบบเจาะเรียบ ไมมีลวดลาย 2 กระเปา
-เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี
ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด
-รองเทา หุมสนสีดํา หุมปลายเทาดวยหนังเกลี้ยงสีดํา
-ถุงเทา สีดําแบบนักเรียนไมมีลวดลาย
ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับ ปวส.)

ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับ ปวส.)
-เสื้อสีขาวปกเชิ้ต ตอบาหลังไมมีจีบ แขนสั้น ดานหนา ผาอกตลอดติดกระดุมสีขาวกลมขนาด
เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร
-เสื้อสูทสีกรมทาเขม ปกเชิ้ต แขนยาว ติดกระดุมสีทองจํานวน 3 เม็ด ตรงปลายแขนเสื้อ เสื้อผาอก
ตลอด ติดกระดุมสีทองกลม จํานวน 2 เม็ด มีกระเปาที่อกเสื้อดานซาย และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสี
แดง เหลือง และฟาที่กระเปาเสื้อขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร เข็ม สีทอง มีตราสัญลักษณ
วิทยาลัย ติดที่อกเสื้อดานขวา เนคไท ผาทอสีน้ําเงินลายคาดเฉียงสีทองสลับแดง และมีตราสัญลักษณวิทยาลัย
พิมพที่ตรงกลาง กระโปรง สีกรมทาเขม ทรงตรง ติดชิปหลัง ขอบเอวเรียบ ยาวคลุมเขา ดานหลังผาซอนกัน
-เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี
ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด
-รองเทา คัทชูสีดําหุมสนและปลายเทา สนสูงไมเกิน 2 นิ้ว
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับ ปวส.)

ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)
-เสื้อชอป คอปกเชิ้ตสีกรมทา ตัวเสื้อผาสีกรมทา มีจีบ 2 ขาง ตอบาหลังสีเทา ปกตัวหนังสือคําวา ASIA
ขนาด 4 เซนติเมตร และคําวา ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE ขนาด 1 เซนติเมตร
ดวยดายสีเหลือง ขอบชายเสื้อดางลาง ทั้งซาย ขวาเปนสีเทาขนาด 2 นิ้ว ปลายแหลมติดกระดุมดําเสื้อแขนสั้น
ขอบแขนดานลางเปนสีกรมทา กวาง 3 - 3.5 เซนติเมตร แขนเสื้อดานซายมีที่เสียบปากกา 2 ชอง ดานหนาผา
อกตลอด สาบเสื้อดานหนาสีกรมทา กวาง 3 - 3.5 เซนติเมตร ใชกระดุมสีดํากลมแบบขนาดเสนผาศูนยกลางไม
เกิน 1 เซนติเมตร จํานวน 6 เม็ด มีกระเปา ทางอกซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 12.5 - 14 เซนติเมตร และลึก
ตั้งแต 13 - 16 เซนติเมตร ปกตราเครื่องหมายวิทยาลัย มีกระเปาดานขางลําตัว 2 ขาง ซาย - ขวา ขนาด 14.5
เซนติเมตร
-กางเกง ผาสีกรมทา แบบสากลทรงสุภาพ ไมรัดรูป มีหูกางเกงกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร
จํานวน 7 หู สําหรับสอดเข็มขัด ขายาวเพียงขอเทาเมื่อยืนตรง ปลายขาพับตลบเขาขางใน ปลายขากวาง วัด
โดยรอบ ไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และไมเกิน 45 เซนติเมตร ติดชิปหนาดานขางลําตัวมีกระเปาตามแนว
ตะเข็บขางละ 1 กระเปา ดานหลังมีกระเปาแบบเจาะเรียบไมมีลวดลาย 2 กระเปา เข็มขัด ใชสายเข็มขัดหนังสี
ดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงิน มีตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็ม
ขัด
-รองเทาเซฟตี้สีน้ําตาล หรือสีดําไมมีลวดลาย
-ถุงเทา สีดําแบบนักเรียนไมมีลวดลาย
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนชาย (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)

ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนหญิง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว)
-เสื้อปกเชิ้ตขาว แขนยาว สาบหนาผาตลอด ติดกระดุม จํานวน 5 เม็ด มีสาบดานหนา มีกระเปาที่อก
ซาย กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง ฟา และเหลือง ผูกเนค
ไท สีแดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาวสลับฟา มีสัญลักษณเปนตราวิทยาลัยที่ปลายเนคไท
-ชุดเดรสแขนกุด คอวี สีเทา ทรงเอ ยาวคลุมเขา และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง ฟา และ
สีเหลือง ดานซายมือ มีหูเข็มขัด 2 หู มีซิปยาวดานหลัง เข็มขัดทําจากผาสีเทา หัวเข็มขัดรูปสีเหลี่ยมผืนผาขอบ
มน ทําดวยอลูมิเนียมหุมดวยผาสีเทา ขนาดยาว 7 เซนติเมตร กวาง 5 เซนติเมตร
-รองเทา คัทชูสนหุมสน และปลายเทา สีขาว ไมมีลวดลาย
ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนหญิง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว)

ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนชาย (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว)

-เสื้อปกเชิ้ตขาว แขนยาว สาบหนาผาตลอด ติดกระดุม จํานวน 5 เม็ด มีสาบดานหนา มีกระเปาที่อก
ซาย กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง ฟา และเหลือง ผูกเนค
ไท สีแดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาวสลับฟา มีสัญลักษณเปนตราวิทยาลัยที่ปลายเนคไท
-เสื้อสูท สีเทาแขนยาว ปลายแขนเสื้อติดกระดุม 1 เม็ด คอปก มีกระเปาดานหนา 2 ขาง กระดุมสีเทา
3 เม็ด และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดายไหมสีแดง ฟา และเหลือง
-กางเกงขายาว สีเทาแบบสากลทรงทรงสุภาพไมรัดรูป กางเกงมีหูกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร
สําหรับสอดเข็มขัด ปลายขากวางวัดโดยรอบไมนอยกวา 40 เซนติเมตร และไมเกิน 45 เซนติเมตร ติดซิป
ดานหนา ดานขางลําตัวมีกระเปาตามแนวตะเข็บทั้ง 2 ขาง ดานหลังมีกระเปาแบบเจาะเรียบไมมีลวดลายทั้ง 2
ขาง
-เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี
ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด
-รองเทาหนังสีดําหุมสน และปลายเทา สีขาว ไมมีลวดลาย
-ถุงเทา สีดําไมมีลวดลาย

ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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ขอควรปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา
1. การลงทะเบียนเรียน
วิทยาลัยฯจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนใหเสร็จกอนวันเปดภาคเรียนซึ่งการลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
เรียนนั้นตองชําระเงินที่งานการเงินของวิทยาลัยฯหรือโอนเงินผานธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยี
เอเชียลพบุรีเลขที่บัญชี 506-2-22892-1 สาขาวงเวียนสะแกวโดยติดตอสอบถามยอดที่ตองชําระไดที่งานการเงิน
ของวิทยาลัยฯหากนักเรียนนักศึกษามีเหตุขัดของทางการเงินประสงคจะขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน
ใหนักเรียนนักศึกษายื่นคํารองขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียนไดที่งานการเงินโดยนักเรียนนักศึกษาจะตองชําระให
เสร็จสิ้นในภาคเรียนนั้นๆเพื่อสิทธิในการเขาสอบในการยื่นคํารองขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียนผูบริหารวิทยาลัย
ฯจะเปนผูพิจารณาอนุญาตนักเรียนนักศึกษาเปนรายบุคคล
กรณีนักเรียนนักศึกษาประสงคจะพักการเรียนใหนักเรียนนักศึกษาติดตอขอลาพักการเรียนกอนวันเปด
ภาคเรียนโดยตองชําระคาคํารองขอลาพักการเรียนที่งานการเงิน
กรณี นั ก เรี ย นนั ก ศึก ษาประสงค จ ะยา ยสถานศึ ก ษาหรื อ ลาออกให นั ก เรี ย นนั ก ศึก ษาติ ด ตอ ขอย า ย
สถานศึกษาหรือลาออกกอนวันเปดภาคเรียนโดยตองชําระคาใชจายคางจายสวนที่เหลือทั้งหมดที่งานการเงิน
2. การมาเรียน
2.1 นักเรียนนักศึกษาเขาแถวเคารพธงชาติบริเวณหนาเสาธงเวลา 7.50 น.
2.2 นักเรียนนักศึกษาเขาหองเรียนเวลา 8.15 น.
2.3 นักเรียนนักศึกษาที่มาสายเกิน 8.30 น. ตองโทรศัพทใหครูที่ปรึกษาออกมารับที่ประตูหนารั้ว
วิทยาลัย
3. การพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา
3.1 นักเรียนนักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
1. เมื่อนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. เมื่อนักเรียนนักศึกษาสมัครใจลาออก
3. เมื่อนักเรียนนักศึกษาถึงแกกรรม
4. เมื่อนักเรียนนักศึกษาขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วันโดยไมมีเหตุผลอันควร
5. เมื่อนักเรียนนักศึกษาประพฤติผิดกฎระเบียบของวิทยาลัยฯอยางรายแรง
3.2 การพนสภาพโดยวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพนักเรียนนักศึกษา (คัดชื่อออก) ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
1. ขาดเรียนนานเกิน 15 วันโดยพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันควรหรือมีพฤติกรรม
อยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียน
2. ไมมาติดตอรักษาสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา
3. ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยฯหรือของราชการหรือประพฤติผิด
ศีลธรรมอยางรายแรงจนเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแกวิทยาลัย
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3.3 นักเรียนนักศึกษาพนสภาพไปแลวมีความประสงคจะขอกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขา
เรียนวันที่วิทยาลัยฯภายใน 1 ปนับตั้งแตวันถัดจากวันพนสภาพเพื่อใหวิทยาลัยฯพิจารณาวาสามารถกลับเขา
เรียนไดหรือไม
การกลับเขาเรียนนักเรียนนักศึกษาตองปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนนักศึกษาตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนเวนแตการกลับเขาเรียนใน
ภาคเรียนเดียวกัน
2. ตองเรียนตามหลักสูตรเดิมที่ใชอยูในขณะนั้น
3. ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดไวและเปนรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตร
ขณะนั้นมานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการจบหลักสูตร
4. การออกนอกบริเวณวิทยาลัย
ถานักเรียนนักศึกษาตองการออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯใหปฏิบัติดังนี้
4.1 ใหนักเรียนนักศึกษาเขียนใบลาขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯโดยกรอกขอมูลใหเรียบรอย
4.2 การออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองครูที่ปรึกษาครูผูสอนหัวหนางาน
ปกครองรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเซ็นตตามลําดับ
4.3 ใหนักเรียนนักศึกษานําใบลาขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯดังกลาวแสดงใหครูหรือ
เจาหนาที่ตึกบุษราคัมสัมโพธิ์ตรวจสอบเพื่อแจงใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเปดประตูหนารั้ววิทยาลัยฯ
4.4 หากนักเรียนนักศึกษาฝาฝนขอปฏิบัติดานการปลอดภัยดังกลาวมาขางตนออกนอกบริเวณวิทยาลัย
ฯโดยไมไดรับอนุญาตจะมีความผิดและทางวิทยาลัยฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5. การเก็บของหายหรือการเก็บสิ่งของได
5.1 นักเรียนนักศึกษาที่ทําของหายภายในวิทยาลัยฯใหไปแจงที่งานประชาสัมพันธเพื่อประกาศใหผูที่
เก็บของนั้นๆไดนํามาสงคืนที่งานประชาสัมพันธ
5.2 นักเรียนนักศึกษาที่เก็บสิ่งของไดใหนําไปสงที่งานประชาสัมพันธเพื่อประกาศหาเจาของสิ่งของนั้นๆ
6. การสูบบุรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด
การสูบบุหรี่และเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดในบริเวณวิทยาลัยฯหรือขณะแตงเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาไม
วาสถานที่ใดก็ตามถือเปนความประพฤติที่ไมเหมาะสมมีความผิดและจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
7. การรับประทานอาหาร
วิทยาลัยฯมีโรงอาหารโดยมีรานขายอาหารเพียงพอสําหรับนักเรียนนักศึกษาจึงขอใหปฏิบัติดังนี้
7.1 การซื้ออาหารและเครื่องดื่มใหเขาคิดตามลําดับกอนหลัง
7.2 รับประทานอาหารภายในโรงอาหารหรือบริเวณโตะหินออนที่วิทยาลัยฯจัดไวใหไมอนุญาตใหและ
เครื่องดื่มไปรับประทานในหองเรียนหรือภายในอาคารเรียน
7.3 รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของการรับประทาน
7.4 เมื่อรับประทานเสร็จใหนําภาชนะไปใสในที่รองรับตามจุดที่วิทยาลัยฯกําหนด

ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม

คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

69

7.5 การรับประทานอาหารในระหวางเวลาเรียนหรือนําอาหารเครื่องดื่มไปทานในหองเรียนหรืออาคาร
ถือวาเปนการกระทําผิด
8. การเยี่ยมหรือการมาขอพบนักเรียนนักศึกษา
ใหผูมาเยี่ยมหรือขอพบนักเรียนนักศึกษาติดตอครูหรือเจาหนาที่ที่หองธุรการเพื่อใหประกาศเสียงตาม
สายใหนักเรียนนักศึกษามาพบวิทยาลัยฯไมอนุญาตใหผูมาเยี่ยมหรือขอพบนักเรียนนักศึกษาเดินเขาไปตามหา
เอง
9. การลาหยุด
นักเรียนนักศึกษาจะตองเขียนใบลาหยุดโดยกรอกขอมูลใหครบถวนเรียบรอย การลาตองไดรับอนุญาต
จากผูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผูสอน หัวหนางานปกครอง รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา และ
ผูอํานวยการ เซ็นตามลําดับ แลวตองสงใบลา ภายใน 7 วัน
10. การจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยฯจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาดวยเครื่องทําบัตรคอมพิวเตอรนักเรียนนักศึกษาเมื่อ
ไดรับบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาแลวจะตองแสกนบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเขา-ออกวิทยาลัยฯทุก
วันที่มาวิทยาลัยฯตั้งแตวันเปดภาคเรียน จนถึงวันปดภาคเรียน
กรณีที่นักเรียนนักศึกษาทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาสูญหายใหแจงขอทําบัตรใหมที่งานทะเบียน
โดยตองชําระคาคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาที่งานการเงิน
11. การเรียนวิชาทหารและผอนผันการเกณฑทหาร
วิทยาลัยมีภารกิจดําเนินการ 2 ลักษณะคือ
11.1 ระดับชั้นปวส. การเรียนวิชาทหารจะรับสมัครผูที่เรียนวิชาทหารมาแลวตอเนื่องจะไม
เปดรับสมัครปที่ 1 โดยสมัคร ณ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาตามกําหนดที่จะประกาศใหทราบระดับชั้น
ปวช. เปดรับสมัครผูเรียนวิชาทหารตั้งแตชั้นปที่ 1 ตามเกณฑของกรมรักษาดินแดน
11.2 การผอนผันการเกณฑทหารหรือการผอนผันการเรียกเขารับราชการใหแกนักศึกษาที่มี
อายุครบกําหนดการเรียกเขารับราชการทหารในแตละปใหสงสด. 9 สต. 35 สําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียน
บานจํานวน 2 ชุดและนํารูปถายไปยื่นคํารองขอหนังสือรับรองการเปนนักเรียนนักศึกษาที่งานทะเบียนและนํา
เอกสารมาติดตอที่งานบริหารทั่วไปตามที่วิทยาลัยประกาศใหทราบ
12. วาดวยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12.1 งานพยาบาลหองพยาบาลที่อยูอาคารเพชรราศีมีอาจารยและเจาหนาที่คอยดูแลนักเรียนนักศึกษา
ที่มีความประสงคจะใชบริการใหปฏิบัติดังนี้
กรณีเจ็บปวยขอยา
1. ถานักเรียนนักศึกษาเจ็บปวยในชั่วโมงเรียนใหขออนุญาตอาจารยประจําวิชาทุกครั้ง
2. แจงอาการเจาหนาที่และอาจารยผูดูแลเพื่อวินิจฉัยเบื้องตนและจายยาไดถูกตองเมื่อ
ไดรับยาแลวลงบันทึกรับยาในแบบฟอรมบันทึกทุกครั้ง
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3. หามหยิบยารับประทานเอง
4. นักเรียนที่เจ็บปวยดวยโรคติดตอเชนอีสุกอีใสตาแดงเจาหนาที่และอาจารยผูดูแลจะ
ติดตอใหผูปกครองมารับกลับบาน
กรณีขอนอนพัก
1. เจาหนาที่และอาจารยผูดูแลสอบถามอาการและเปนผูอนุญาตใหนอนพักโดยนําหนังสือ
ไปแจงใหอาจารยประจําวิชาเซ็นรับทราบ
2. ถอดรองเทาถุงเทาทุกครั้งไวหนาหองพยาบาลใหเรียบรอย
3. นักเรียนนักศึกษารักษามารยาทและความสงบเรียบรอยในขณะนอนพัก
4. หามหยิบเวชภัณฑใด ๆ มาใชกอนไดรับอนุญาต
12.2 งานประกันอุบัติเหตุ
วิทยาลัย เทคโนโลยีเอเชียลพบุรีจัดใหมีการประกัน ภัยอุบัติ เหตุสว นบุคคลหมูนักเรียนผูทํ า
ประกันเสียคาเบี้ยประกันคนละ 200 บาทตอปกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ระยะเวลาคุมครอง 1 ปแต
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 สิ้นสุดวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มีรายละเอียดในการรับสิทธิ์ดังนี้
1. ใหความคุมครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงที่เกิดทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
2. ในกรณีดังตอไปนี้
- อุบัติเหตุบนทองถนนในแมน้ําบนเครื่องบิน
- การประกอบกิจกรรมตาง ๆ เชนจากการเลนกีฬาการปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ
- การทดลองวิทยาศาสตร
-การเดินทางไปทัศนศึกษา
-การถูกแมลงมีพิษกัดตอยสุนัขกัด
3. การใหความคุมครองทุนประกันภัยตอคน 50,000 บาท(รถจักรยานยนต 25,000 บาท)
คารักษาพยาบาล/คน /อุบัติเหตุแตละครั้งไมเกิน 5,000 บาท (รถจักรยานยนต 2,500 บาท)
4. ในกรณีที่เขารับการรักษาจะตองสํารองจายไปกอนโดยนําใบเสร็จฉบับจริงและใบรับรอง
แพทยฉบับจริงมาทําเรื่องเบิกคารักษาไดที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหากเขารักษาโรงพยาบาลตามระบุไว
ในกรมธรรมประกันภัยไมตองสํารองจายคารักษาพยาบาล
5. วิธีการเบิกเงินเมื่อไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตองมีเอกสารดังนี้
5.1. กรอกใบเรียกรองคาสินไหมทดแทนสวนบุคคลของบริษัท (ขอรับเอกสารที่
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา)
5.2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเทานั้น
5.3. ใบรับรองแพทยฉบับจริงเทานั้นโดยแพทยตองมีใบประกอบโรคศิลป (ตองระบุ
สาเหตุ, ตําแหนง, อาการที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใหชัดเจนละเอียดสมบูรณกรณีถูกยิงถูกทํารายรางกายตองมี
รายงานบันทึกประจําวันตั้งแตเกิดเหตุจนถึงผลสรุปคดีจากเจาหนาที่ตํารวจและเบอรโทรศัพทที่ติดตอผูบาดเจ็บ
ไดโดยตรงและเบอรตํารวจ)
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กรณีเสียชีวิต
1. ใบมรณะบัตร
2. หนังสือรับรองการตาย
3. ใบรายงานชั้นสูตรศพของสถาบันนิติเวช
4. รายงานบันทึกประจําวันของตํารวจขอการเกิดเหตุและขอเสียชีวิต
5. บัตรประจําตัวผูเสียชีวิตและบัตรประชาชน (ถาอายุ 15 ป)
6. ทะเบียนบานผูเสียชีวิตประทับคําวา“ ตาย”
7. บัตรประชาชนและทะเบียนบานผูรับผลประโยชน (บิดา-มารดา) ตองมีทั้งคู
8. เบอรโทรศัพทญาติผูเสียชีวิตและตํารวจ
9. กรณีถูกยิงถูกทํารายตองมีผลสรุปคดีจากเจาหนาที่ตํารวจ
หมายเหตุ ตองใชเอกสารตัวจริงในการยืนเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนและจะคืนเอกสารภายใน 1 สัปดาห
5.4 ใบมอบอํานาจจากผูปกครอง
5.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
5.6 สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน
5.7 สําเนาทะเบียนบาน
ขอยกเวนที่บริษัทประกันไมจายคาสินไหมทดแทน
1. เจ็บปวยธรรมดาที่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ
2. ปวดเมื่อย ปวดคอ ปวดหลัง กลามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ เปนการเลนหักโหม
3. การเลนเครื่องผาดโผน เลนสเก็ต สกี โดดรม เลนประทัด พลุ ดอกไมไฟ วัตถุระเบิด ปนลม
4. การทะเลาะวิวาท ภัยสงคราม ภัยจลาจล อุบัติเหตุขณะการกระทําที่อยูภายใตฤทธิ์สุรา
ยาเสพติด การฆาตัวตาย ทํารายตัวเอง การกออาชญากรรม
5. อุบัติเหตุเกี่ยวกับฟน เชนรักษารากฟน ใสเดือยฟน ครอบฟน ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ตอเติม
ฟนบิน ซอมฟนปลอม ฯลฯ
6. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมการ ผาตัดหรือตกแตง
7. คาทําบัตรคาบํารุงคาบริการอื่นๆ คาเบ็ดเตล็ดคาใชจายตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการรักษาเชน
คาอาหารคาไฟฟาคานิติเวชคาเวชทะเบียนคาปรึกษาแพทยคารถพยาบาลคาไมเทาคาหองพัก ฯลฯ
13. ประเภทความผิดและการลงโทษ
เพื่อรักษาไวซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัยฯและเพื่อมารยาทอันดีงามความประพฤติอันเรียบรอย
ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งศึกษาในวิทยาลัยฯแหงนี้วิทยาลัยฯจึง ไดกําหนดหลักเกณฑการลงโทษการตัดคะแนน
ความประพฤติตามมาตรฐานความผิดของนักเรีย นนักศึกษาเพื่อความเหมาะสมและเป นไปอยางเสมอภาค
วิทยาลัยฯจึงไดออกประกาศไวดังนี้
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ขอ 1. ครูอาจารยทุกคนในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี มีอํานาจเสนอใหตัดคะแนนหรือเพิ่ม
คะแนนความประพฤติไดตามเกณฑที่กําหนด
ขอ 2. เกณฑการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ
ความประพฤติ / พฤติกรรม
1. มาเรียน
1.1 มาสาย (ตั้งแตเวลา 08. 20 น.
เปนตนไป)
1.2 หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมหนา
เสาธง
1.3 ไมเขาหองเรียน
1.4 หนีเ รีย นหรือ หลบออกจาก
วิทยาลัย
2. การปฏิบัติตน
2.1 ไมนําบัตรประจําตัวนักเรียน /
นักศึกษามา
2.2 ไมรั กษามารยาทในการเข า
ประชุม
2.3 หลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ
2.4 ทําลายทรัพยสมบัติของทาง
วิทยาลัย
2.5 ลักทรัพย
3. การรับประทานอาหาร
3.1 นําน้ําหรืออาหารทุกชนิดเขา
ไปรั บ ประทานในห อ งเรี ย นบน
อาคารเรียนและที่ประกาศหาม
3.2 รับประทานอาหารไมตรงตาม
เวลาที่วิทยาลัยกําหนด

การตัดคะแนน

การลงโทษ

2

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม

5

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม

10
10

ว า กล า วตั ก เตื อ น แจ ง ผู ป กครอง
แจงผูปกครอง ทํากิจกรรม

5

วากลาวตักเตือน

5

วากลาวตักเตือน

5

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม

10

แจงผูปกครองชดใชคาเสียหาย

20

บันทึกภาคทัณฑเสนอผูอํานวยการ

5

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม

5

วากลาวตักเตือน

ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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4. การแตงกาย
4.1 ใสเครื่องประดับที่หามใสมา
วิทยาลัย (ในกรณียึดไวนักเรียน /
นักศึ กษาผูหญิ ง การใสตา งหูใ หใ ส
แ บ บ เ ม็ ด ก ร ะ ดุ ม ไ ม ฉู ด ฉ า ด )
ขอตกลงของงานปกครอง
4.2 แตงกายผิดระเบียบของทาง
วิ ท ยาลั ย ตามข อ ตกลงของงาน
ปกครอง
-เสื้อ
-กางเกง / กระโปรง
-รองเทา
-เข็มขัด
-เนคไท
-ชุดพละ
-เสื้อซับในนักเรียนหญิง
4.3 ทรงผมผิดระเบียบ
4.4 เล็บมือยาว
5.การทําผิดระเบียบเรื่องสิ่งเสพติด
5.1 สูบบุหรี่
5.2 พกพาหรือนําสิ่งเสพติดทุก
ชนิดเขามาวิทยาลัย
5.3 ดื่มสุราหรือของมึนเมา
5.4 ติดสิ่งเสพติดอยางรายแรง
กัญชายาบาเปนตน
6. การกระทําผิดระเบียบบน
หองเรียนแสดงพฤติกรรมรบกวน
กระบวนการเรียนการสอนใน
หองเรียน
7. การกระทําความผิดในหองเรียน
7.1 ยืนนั่งบนพนักผิงระเบียงเลน
หยอกลอบนอาคารเรียนและสง
เสียงดัง

10

73
วากลาวตักเตือน แลวทางวิทยาลัย
ยึดไว

ว า กล า วตั ก เตื อ น หากปฏิ บั ติ อี ก
เชิญกลับบาน

อยางละ 5
วากลาวตักเตือนและใหดําเนินการ
แกไขในวันถัดไป
ตัดทิ้งหรือปรับเปลี่ยนทันที
10
20
20

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ
ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ

20
20

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ
ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ

5

วากลาวตักเตือน

3

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม
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7.2 ทิ้งขยะไมถูกที่หรือสรางความ
5
วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม
สกปรก
7.3 กอการทะเลาะวิวาททั้งในและ
30
ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ
นอกวิทยาลัย
7.4 เลนการพนันทั้งในและนอก
30
ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ
วิทยาลัย
8. การกระทําผิดเรื่องมารยาท
ทั่วไป
8.1 พูดจาหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ
10
วากลาวตักเตือน
8.2 ปลอมลายมือผูปกครองครู
20
ทําทัณฑ บนเสนอผูอํานวยการ
อาจารยและทําเอกสารเท็จ
8.3 ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียตอ
30
ทําทัณฑ บนเสนอผูอํานวยการ
วิทยาลัย
ขอที่ 3 การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
3.1 เกณฑการเพิ่มคะแนนความประพฤติ
1. ครู อาจารยทุกคนในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี มีอํานาจเสนอใหคะแนน และ
เพิ่มคะแนนความประพฤติไดตามเกณฑที่กําหนด
2. เกณฑการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม
กิจกรร/ความประพฤติ
การเพิ่มคะแนน
ระยะเวลา
1.ชวยกันรักษาความสะอาดของวิทยาลัยฯ
5
ใชเวลาชวงพักกลางวันหรือหลักเลิกเรียนโดยมี
นอกเหนือจากการทําเวรและคําสั่ง เชน ทํา
ครูเวรประจําวันเปนผูควบคุม
ความสะอาด กวาดใบไมและเก็บขยะ
บริเวณรอบวิทยาลัย
2.เก็บของที่มีราคาไมเกิน 50 บาท
5
ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
3.การกระทําความดีอื่นใดที่เทียบไดกับการ
5
ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
กระทําความดีตามขอที่ 1 และ 2
4.ชวยกิจกรรมของวิทยาลัยฯเพื่อใหงาน
10
ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
นั้นๆ กาวหนาดวยความตั้งใจจริง
5.เก็บของที่มีราคาไมเกิน 500 บาทนํามา
10
ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
ประกาศหนาเสาธง
6.ชี้ชองทางหรือแนะแนวทางใหครู อาจารย
10
ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
ทราบแหลงอบายมุข เพื่อปราบปรามแกไข
และบอกชื่อ-สกุล ของผูกระทํา
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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7.นักเรียน นักศึกษา มาเรียนทุกวัน มีความ
ตรงตอเวลา ตลอดภาคเรียนของแตละภาค
8.เปนการกระทําทีนําชื่อเสียงมาสูวิทยาลัย
ฯทําใหบุคคลภายนอกรูจักวิทยาลัยฯมาก
ขึ้น เชน
-การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะตางๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
9.การกระทําความดีอื่นใด ที่เทียบไดกับ
การกระทําความดีตามขอที่ 8

10

ตลอดปการศึกษา

20

ตลอดปการศึกษา

20

ตลอดปการศึกษา
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ขอ 4 นักเรียนนักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมถึง 41 คะแนนใหนําเขาคณะกรรมการงาน
ปกครองพิจารณาดําเนินการแลวรายงานใหผูบริหารทราบตามลําดับ
ขอ 5 การตัดคะแนนความประพฤติในการทําความผิดอื่นๆนอกเหนือที่ระบุไวในประกาศวิทยาลัยฉบับนี้
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการงานปกครอง
ขอ 6 การทําความผิดทุกทัณฑบนทุกภาคทัณฑตองเชิญผูปกครอง
14. วาดวยระเบียบหองสมุด
14.1. ระเบียบการใชหองสมุด
1. เปดบริการใหเขาใชหองสมุดเวลา 12. 15-13. 15 น.
2. ในชวงเวลาเรียนตามปกติถามีครูผูสอนมาใชหองสมุดในคาบเรียนนั้นโดยกรอกขอความ
ใชหองสมุดพรอมดวยหัวเรื่องที่ตองการคนควาใหชัดเจน
3. หากผูใชบริการหองสมุดพบปญหาตางๆใหติดตอเจาหนาที่หรือบรรณารักษหองสมุด
14.2. ขอปฏิบัติในการใชหองสมุด
1. ผูใชตองแตงกายใหเรียบรอยและกรอกขอมูลการเขา-ออกหองสมุดทุกครั้ง
2. ผูใชตองสํารวมกิริยาวาจาและปฏิบัติตนไมใหเปนที่รบกวนผูอื่น
3. หามนํากระเปาใสหนังสือ หีบหอ อาหารเครื่องดื่มเขาในหองสมุด
4. หามสูบบุหรี่ในบริเวณหองอานหนังสือ
5. หามฉีกทําลายหรือขโมยหนังสือวารสารหรือเอกสารของหองสมุดผูกระทําผิดจักตอง
ไดรับโทษแลวแตกรณีมีโทษสูงสุดไลออก
6. ผูใชตองปฏิบัติตามระเบียบการของหองสมุดโดยเครงครัด
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15. วาดวยงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ความเปนมา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดย
กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไดรวมพิจารณาและเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขง ขัน ของ
ประเทศและเพื่อแกปญหาทางสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษาจึงไดมีมติรวมกันในหลักการโครงการ
จัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาโดยมีกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและบวงมหาวิทยาลัยเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแล และบมจ. ธนาคารกรุงไทยทําหนาที่บริหารจัดการเงินใหกูยืม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วัน ที่ 16 มกราคมพ. ศ. 2539 ให เริ่มดํ าเนินการกองทุนในลักษณะเงิน ทุ น
หมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ. ศ. 2491 กองทุนฯจึงเริ่มเปดใหกูยืมตั้งแตป
การศึกษา 2539 ดวยงบประมาณประจําปจํานวนกวา 3, 652 ลานบาทและไดรับการจัดสรรงบประมาณสมทบ
เปนรายปตามความจําเปนโดยมีหลักการพื้นฐานวา“ เพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียนนักศึกษาซึ่งมาจากครอบครัวที่มี
รายไดนอยสําหรับศึกษาตอตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญา
ตรีในประเทศรวมทั้ง การศึกษานอกระบบตอเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตรและประเภทที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยนักเรียนนักศึกษาจะตองชําระคืนพรอมดอกเบี้ยอัตราต่ําเมื่อจบการศึกษาแลว”
ตอมารัฐบาลเล็งเห็นวากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษานั้นเอื้อประโยชนแกนักเรียนนักศึกษาที่ดอย
โอกาสอยางแทจริงจึงประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลใหกองทุนฯมี
ฐานะเปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและมีโครงสรางการดําเนินงานที่มั่นคงและ
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้นจากยุคแรกสํานักงานตั้งอยูที่กรมบัญชีกลาง
ในป พ. ศ. 2544 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดยายมายังสํานักงานแหงใหม ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห
สํานักงานใหญจวบจนปจจุบัน
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
มีวั ตถุ ประสงคเ พื่ อใหเ งิ น กู ยืม แกนั กเรีย นหรื อนั ก ศึก ษาที่ ขาดแคลนทุน ทรั พ ยเ พื่อ เปน คา เลา เรี ย น
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพระหวางศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาดําเนินการใหกูยืมตั้งแตปการศึกษา 2539 โดยใหเงินกูยืมแกนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรีกองทุนนับเปนกลไกสําคัญ
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ของรัฐ บาลที่ ให ก ารสนับ สนุน การขยายโอกาสและพั ฒ นาการศึ กษาของประเทศเพื่อ ใหเ ยาวชนไทยได รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน
พันธกิจ
“ ใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยดวยการบริหารจัดการและระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
และหลักธรรมาภิบาล”
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รายการเอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาผูกูยืมเงิน
1. แบบคําขอกูยืมเงินที่จัดพิมพออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคําขอกูยืมเงินที่เปนเอกสาร (แบบ กย
ศ. 101) และเอกสารประกอบดังนี้
1.1 เอกสารของผูขอกูยืม
-สําเนาทะเบียนบาน
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.2 เอกสารของบิดาและมารดาหรือผูปกครองหรือคูสมรสของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน
-สําเนาทะเบียนบาน
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. เอกสารประกอบการรับรองรายไดดังนี้
2.1 กรณีบิดามารดาผูปกครองหรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินมีรายไดประจําใหใชหนังสือรับรอง
เงินเดือน / สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแลวแตกรณี
2.2 กรณีบิดามารดาผูปกครองผูยื่นคําขอกูยืมเงินหรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินไมมีรายไดประจําให
ใชหนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืม (แบบกยศ.102) และสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
ของผูรับรองรายได
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนวหรืออาจารยที่ปรึกษา (แบบกยศ.103)
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยูอาศัยพรอมรูปถายที่อยูอาศัยของบิดามารดาหรือผูปกครอง
5. ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา
6. เอกสารอื่นๆซึ่งสถานศึกษาใชพิจารณาเพิ่มเติม
7. บันทึกกิจกรรมจิตอาสาที่ระบุการทํากิจกรรมและจํานวนชั่วโมงที่ชัดเจน
หมายเหตุ
(1) กรณีผูขอกูบิดามารดาผูปกครองและ / หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล
ใหแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
(2) กรณีบิดามารดาของผูขอกูเสียชีวิตใหแนบสําเนาใบมรณบัตรหรือสําเนาทะเบียนบานที่ประทับ
คําวา“ ตาย” ประกอบการพิจารณา
(3) กรณีบิดามารดาของผูขอกูยืมเงินหยาราง (กรณีจดทะเบียนสมรส) ใหแนบสําเนาใบหยา
ประกอบการพิจารณา
(4) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อโดยเจาของเอกสารเชนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของบิดาบิดาตองเปนผูรับรองสําเนาถูกตองเปนตน
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดดังนี้ ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวาผูที่
มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป
รายไดตอครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
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(ก) รายไดรวมของผูขอกูยืมรวมกับรายไดของบิดามารดา(กรณีที่บิดามารดาเปนผูปกครอง)
(ข) รายไดรวมของผูขอกูยืมรวมกับรายไดของผูปกครอง (กรณีที่ผูปกครองมิใชบิดามารดา)
(ค) รายไดรวมของผูขอกูยืมรวมกับรายไดของคูสมรส (กรณีที่ผูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว)
3. ตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนดดังนี้
3.1 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน
สถานศึ กษาหรือ สถาบั น การศึก ษาที่อยู ในสัง กัด ควบคุ มหรือ กํา กับ ดูแ ลของกระทรวงศึก ษาธิก ารกระทรวง
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
3.2 เปนผูมีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่ง
ปการศึกษากอนหนาปที่จะขอกูยืมไมต่ํากวา 2.00 สําหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุมดังตอไปนี้
3.2.1 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหมหรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
3.2.2 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนขั้นปทุกระดับการศึกษา
3.3 เปนผูมีความประพฤติดีไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรงหรือไมเปนผูที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียเชนหมกมุนในการพนันเสพยาเสพติดใหโทษดื่มสุราเปนอาจิณหรือเที่ยวเตรในสถานบันเทิง
เริงรมยเปนอาจิณเปนตน
3.4 เปนผูที่ทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาที่จะขอกูยืม
โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะที่นาเชื่อถือตามจํานวนชั่วโมงที่
กําหนดสําหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุมดังตอไปนี้
3.4.1 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหมหรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีไมกําหนดจํานวนชั่วโมง
3.4.2 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนชั้นปทุกระดับการศึกษาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงการทํา
ประโยชนตอสัง คมหรือสาธารณะหมายถึงการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนสังคมหรือประเทศชาติใน
ลักษณะอาสาสมัครเพื่อชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อชวย
สรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกันอยางมีความสุขซึ่งจะตองไมเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและ
ไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะการจาง
3.5 ตองมีอายุในขณะที่ขอกูโดยเมื่อนับรวมกันระยะเวลาปลอดหนี้ 2 (สอง) ปและระยะเวลาผอน
ชําระอีก 15 (สิบหา) ปรวมกันแลวตองไมเกิน 60 (หกสิบ) ป
3.6 ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมากอน
3.7 ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจําในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเต็มเวลา
3.8 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.9 ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน (ขอใดขอหนึ่ง)
1) บิดามารดาหรือผูปกครอง
2) กรณีบิดามารดาเสียชีวิตใหผูปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
3) บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายไดนาเชื่อถือ
4) กรณีคูสมรสของผูค้ําประกันไมใหความยินยอมใหผูค้ําประกันลงนามฝายเดียวได
5) กรณีไมมีบุคคลค้ําประกันใหใชหลักทรัพยแทน
การลงนามค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน
ผูค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันในสัญญากูยืมตอหนาสถานศึกษาหากผูค้ําประกันมีที่อยูหางไกลจาก
สถานศึกษาใหจัดสงสัญญาใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันไดและตองใหเจาพนักงานทะเบียนทองที่
(อําเภอ)
ในเขตพื้นที่ที่ผูค้ําประกันอาศัยอยู ลงนามรับรองลายมือชื่อของผูค้ําประกัน
บุคคลผูรับรองรายไดในสัญญากูยืมเงิน (ขอใดขอหนึ่ง)
1) เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของผูรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
2) สมาชิกสภาเขตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
3) หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู
เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบัติ
1) ตองไมทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกูยืมที่ไดรับ
2) กรณีที่ตองการแกไขแหงใดในสัญญาสามารถทําไดโดยกลับเขาสูระบบ e-studentloan และสั่ง
พิมพใหมตามขั้นตอนในการขอกูยืมขางตน
3) เอกสารทุกฉบับตองลงลายมือรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสารเปนผูลงลายมือชื่อดวย
ตนเอง ไดแก ผูกูยืมบิดามารดาผูปกครองและผูค้ําประกันผูรับรองเงินเดือนหรือรายไดอาจารย
แนะแนวและอาจารยที่ปรึกษาเปนตน
4) ผูกูยืมผูค้ําประกันผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีผูกูยืมยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตองลงลายมือชื่อดวย
ตนเอง
5) ผูกูยืมผูค้ําประกันผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใชบิดาหรือมารดา) ใหใชทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบานและตองรับรองสําเนาดวยตนเองทุกฉบับในกรณีที่ผูค้ําประกัน
ผูแทนโดยชอบธรรมเปนบุคคลเดียวกันใหใชสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเพียง1
ชุด
6) เอกสารสัญญาจัดทําขึ้น 2 ฉบับมีขอความถูกตองตรงกันโดยผูกูยืมตองจัดเก็บสัญญากูยืมคูฉบับ
ไวกับตนเองจนกวาจะชําระหนี้ไดเสร็จสิ้นแลว
7) ผูกูยืมตองเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไวกับตนเองแมวาในภายหลังจะบอกเลิก
สัญญาการกูยืมก็ตามและไมควรใหผูอื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน
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8) เพื่อสิทธิประโยชนในอนาคตของผูกูยืมตองแจงสถานภาพกับธนาคารกรุงไทยไดทราบในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว (ใชแบบฟอรมกยศ. 203) อันไดแก
-การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
-การเปลี่ยนที่อยูปจจุบันและที่อยูตามภูมิลําเนา
-การยายสถานศึกษา
-การสําเร็จการศึกษา
-การเลิกการศึกษา
หากผูกูยืมไมไดขอกูยืมเงินหรือไมไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตอเนื่องในปการศึกษาปจจุบันและไมรายงาน
สถานภาพการศึกษาตอคณะกรรมการกองทุนฯจะถือวาผูกูยืมไดสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว
หลักเกณฑการชําระหนี้
กรณีทําสัญญากับธนาคารกรุงไทย (คลิกเขาเว็บไซตธนาคารกรุงไทย)
1. เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาเปนเวลา 2 ปถือวาผูกูยืมเปนผูครบกําหนดชําระหนี้
ผูกูยื มเงิ น มีห นา ที่ตอ งชํา ระเงิน กูยืม คืน ใหกั บกองทุน ตามระยะเวลาและวิธี การที่กํ าหนดไว ในระเบียบของ
คณะกรรมการกองทุนฯ
2. ผูกูยืมที่กําลังศึกษาอยูและไมไดกูยืมเงินติดตอกันเปนเวลา 2 ปและไมไดแจงสถานภาพการเปน
นักเรียนหรือนักศึกษาใหธนาคารทราบถือวาเปนผูครบกําหนดชําระหนี้
3. กอนวันที่ 5 กรกฎาคมของปที่ครบกําหนดชําระหนี้ผูกูยืมที่ครบกําหนดชําระหนึ่งงวดแรกจะไดรับ
หนังสือจากธนาคารเพื่อแจงเงินตนทั้งหมดจํานวนเงินที่ตองชําระหนึ่งงวดแรกคาธรรมเนียมการชําระหนี้รวมทั้ง
ตารางการชําระหนี้ของแตละป
4. ผูกูยืมที่ครบกําหนดชําระหนี้จะตองชําระหนึ่งงวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปที่ครบกําหนด
ชําระหนี้
5. ผูกูยืมจะตองเสียดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอปของเงินตนคงคางของปที่ 1 เปนตนไปโดยจะตองชําระหนี้
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปและจะตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปนับจากวันครบกําหนด
ชําระหนึ่งงวดแรก
6. ในกรณีที่ผูกูยืมเงิน ไมสามารถชําระหนี้เงินกูคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดคือภายในวัน ที่ 5
กรกฎาคมของทุกปถือวาผูกูผิดนัดชําระหนี้ซึ่งผูกูยืมจะตองเสียเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 12 ตอปของเงินตนที่คาง
ชําระในงวดนั้นกรณีคางชําระไมเกิน 12 เดือนและจะตองเสียเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 18 ตอปของเงินตนงวดที่
คางชําระทั้งหมด กรณีคางชําระเกิน 12 เดือน
การสอบถามยอดหนี้
กรณีทําสัญญากับธนาคารกรุงไทย
1. ทาง INTERNET http: //www.studentloan.ktb.co.th / โดยปอนรหัสผานเปนเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนและวันเดือนปเกิด (พ. ศ.) ของตนเอง (คลิกเขาระบบเช็คยอดหนีออนไลน)
2. ทางศูนยลูกคาสัมพันธหมายเลข 1551
3. ทางตู ATM ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย
4. ทาง HELP DESK หมายเลข 0-2208-8699
5. สาขาบมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแหง
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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การชําระหนี้
กรณีทําสัญญากับธนาคารกรุงไทยการชําระหนี้สามารถชําระได 5 ชองทางดังนี้
1. ชําระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย บมจ. ธนาคารกรุงไทยของผูกูยืมโดย
จะตองแจงความประสงคกับธนาคารใหหักบัญชีเงินฝากที่เปดไวตอนทําสัญญากูหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ทักษะเยี่ยมเปยมคุณธรรมเลิศล้ําวิชาพัฒนาสังคม ที่ผูกูยืมเปดใหมและผูกูจะตองนําเงินเขาบัญชีเงินฝากฯกอน
วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกป (กรณีชําระหนี้เปนรายป) หรือกอนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชําระเปนรายเดือน) ผู
กูยืมจะตองนําสมุดบัญชีเงินฝากฯเบบวบรายการหักบัญชีที่สาขาและเก็บไวเปนหลักฐาน
2. ชําระที่เคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทยโดยธนาคารมีสาขาบริการกวา 900 สาขาทั่วประเทศผูกูยืม
สามารถชําระหนี้มากกวาหรือเทากับหรือนอยกวาจํานวนเงินที่ตองชําระก็ไดผูกูยืมจะไดรับใบรับเงินเพื่อชําระหนี้
กองทุนฯไวเปนหลักฐาน
3. ชําระที่เครื่องฝาก / ถอนเงินอัตโนมัติ (ATVADM) ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยกวา 7, 000 แหงทั่ว
ประเทศผูกูยืมสามารถชําระหนี้มากกวาหรือเทากับหรือนอยกวาจํานวนเงินที่ตองชําระก็ไดผูกูยืมจะไดรับ "ใบ
บันทึกรายการชําระหนี้กยศ.” ไวเปนหลักฐาน
4. ชําระทาง INTERNET http: // www. ktb.co.th ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยผูกูยืมสามารถชําระหนี้
มากกวาหรือเทากับหรือนอยกวาจํานวนเงินที่ตองชําระก็ไดโดยผูกูตองสมัคร KTB Online
5. ชําระผานโทรศัพทมือถือ (KTB ONLINE AT MOBILE) ผูกูยืมสามารถชําระหนี้มากกวาหรือเทากับ
หรือนอยกวาจํานวนเงินที่ตองชําระก็ไดโดยผูกูสามารถสมัครใชบริการผานตู ATM, KTB ONLINE และสาขาของ
ธนาคาร
วิธีการชําระหนี้
1. การติดตอในครั้งแรก
ผูกูยืมทุกรายตองติดตอแสดงตนในการชําระหนี้ที่บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ไดที่ทาน
สะดวก
1.1 กรอกหนังสือแสดงตนในการชําระหนี้ (กยศ. 201) (คลิกดาวนโหลดแบบฟอรมกยศ.
201)
1.2 หากผูกูยืมประสงคจะเปลี่ยนงวดการชําระหนี้จากรายปเปนรายเดือนสามารถทําไดโดย
ใหผูกูยืมเงินแจงความประสงค
1.3 แจงจํานวนเงินที่ผูกูยืมประสงคจะชําระหนึ่งงวดแรก พรอมชําระหนี้โดยผูกูยืมจะไดรับ
ใบรับเงินเพื่อชําระหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปนหลักฐาน
* ในการชําระหนี้ผูกูยืมจะตองเสียคาธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท
2. การชําระหนี้ครั้งตอไป
2.1 นําเงินเขาฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ไดแจงความประสงคไวแกธนาคาร
โดยตองมีเงินบัญชีมากพอกับตนเงินงวดที่ตองชําระกับงวดที่คางชําระ (หากมี) ดอกเบี้ย
และเบี้ยปรับ (ถามี) หรือ
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
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2.2 ชําระที่เคานเตอรบมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
2.3 ชําระที่เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM / ADM) ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย
2.4 ชําระทาง INTERNET http:// www.ktb.co.th ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย
2.5 ชําระผานโทรศัพทมือถือ (KTB ONLINE AT MOBILE)
การผอนผัน/แจงสถานภาพ
หลักเกณฑการขอผอนผันชําระหนี้
หลักเกณฑ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
1. เปนผูไมมีรายได
-แบบฟอรมกยศ. 202,203
-หนังสือรับรองจากผูใหญบานหรือ
ขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป
-สําเนาภาพถายบัตรประจําตัว
ขาราชการผูรับรอง
-(คลิกดาวนโหลดแบบฟอรมกยศ. 202)
-(คลิกดาวนโหลดแยบฟอรมกยศ. 203)
2.เปนผูรายไดต่ํากวาเดือนละ
4,700.-บาท

-แบบฟอรมกยศ. 202,203
-หนั ง สื อ รั บ รองจากผู ใ หญ บ า นหรื อ
ขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป
-หนังสือรับรองรายได / แสดงรายไดจาก
หนวยงาน
-สํ า เ น า ภ า พ ถ า ย บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ขาราชการผูรับรอง
3.เ ป น ผู ป ร ะ ส บ ภั ย พิ บั ติ จ า ก -แบบฟอรม กยศ. 202,203
ธรรมชาติ สงคราม, จลาจล
-หนังสือรับรองจากผูใหญบานหรือ
ขาราชการระดับ 5 ขึ้น ไป ตํารวจยศร.
ต. ต. ขึ้นไป
-สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูรับรอง

หลักเกณฑ
-ยืดเวลาไดคราวละไมเกิน 6 เดือน
รวมแลวไมเกิน 2 ป

-ผอนชําระไดไมต่ํากวา 300 บาท
ตอเดือนหรือ 2,400 บาทตอปแต
ไมนอยกวาดอกเบี้ย

-ยืดเวลาไดคราวละไมเกิน 6 เดือน
รวมแลวไมเกิน 2 ป

ผูกูยืมตองดําเนินการติดตอกับธนาคารเพื่อขอผอนผันชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นกอนวันที่ครบกําหนดชําระหนี้
แตละงวดและหากพนวันที่ครบกําหนดชําระแลว (5 กรกฎาคมของทุกป) ถือวาผูกูคางชําระหนี้จะตองเสียเบี้ย
ปรับและถูกติดตามหนี้จนกวาจะไดรับอนุมัติผอนผันชําระหนี้ ระงับการติดตามจากกยศ. และถือเปนหนี้ปกติ
ตอไป
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คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี

84

กรณีผูกูยืมศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาไมถึง 2 ปแตไดรับจดหมายแจงภาระหนี้
ตามหลั ก เกณฑ แ ล ว จะยั ง ถื อ ว า ไม เ ป น ผู ค รบกํ า หนดชํ า ระหนี้ ผู กู จะต อ งทํ า "หนั ง สื อ แบบรายงาน
สถานภาพการศึกษา (กยศ.204)” (คลิกดาวนโหลดแบบฟอรมกยศ.204) และใหสถาบันการศึกษารับรองทุกป
จนกวาจะจบการศึกษาสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาแลวไมถึง 2 ปใหผูกูยืมนําหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา
หรือใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรหรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ไปใหสาขาของธนาคารเพื่อ
เปลี่ยนวันครบกําหนดชําระหนี้
แจงเปลี่ยนทีอ่ ยู / ที่ทํางาน / สถานะอื่น ๆ
ในกรณีที่ผูกูยืมกองทุน เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองเชนเปลี่ยนชื่อ
นามสกุลที่อยูเลขที่บัญชีเงินฝากเขาทํางานหรือยายสถานที่ทํางานผูกูยืมจะตองทํา" หนังสือแบบรายงานขอมูลผู
กูยื ม เงิ น (กยศ. 108” (คลิ ก ดาวน โ หลดแบบฟอร มกยศ. 108) และจั ด ส ง ให ธ นาคารตามที่ อ ยู ต อ ไปนี้
ธนาคารกรุงไทย ฝายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทยอาคารสุขุมวิทชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110
กรณีผูกูยืมถึงแกกรรม
พรอมแนบหลักฐาน เปนสําเนาใบมรณะบัตร หรือสําเนาทะเบียนบานที่ระบุการตายของผูกูยืมโดยมี
เจาหนาที่ราชการประทับตราและลงลายมือชื่อรับรอง และผูปกครองตองรับรองสําเนาถูกตองหากผูกูยืมยังอยู
ระหวางการศึกษา ใหสถานศึกษามีหนาที่แจงการเสียชีวิตของผูกูยืมตอกองทุนฯ ผานทางธนาคาร
กรณีผูกูยืมพิการหรือทุพพลภาพ
หนี้ตามสัญญากูยืมเงินจะเปนอันระงับไปโดยใหยื่นเอกสารตอธนาคารกรุงไทยเพื่อเสนอกองทุนฯ
พิจารณาระงับการเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญาดังนี้
1. สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืมและผูค้ําประกัน
3. สําเนาทะเบียนบานของผูกูยืมและผูค้ําประกัน
4. รายงานการตรวจทางการแพทย
5. ใบรับรองแพทย
* * สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตองจากผูกูยืมผูค้ําประกันหรือผูปกครองทุกฉบับ
“ กองทุนเงินกูคูการศึกษาจับจายรูคาถึงเวลาใชคืน”
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