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ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 

ความเปนมา สถานท่ีต้ัง การพัฒนา  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี (ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE: ASIA) เปน

สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนกิจการในเครือของ 

บริษัท ศรีสมบูรณธุรกิจเซ็นเตอร จํากัด โดยมีนายสุปญญาล้ิมทรงพรตและนางจันทรเพ็ญล้ิมทรงพรตเปน 

ผูริเริ่มกอต้ังดวยเล็งเห็นความสําคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพมีทักษะฝมือพรอมดวยคุณธรรม

จริยธรรมออกไปพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนาปจจุบันมี นางสาวจ่ือผิง  ล้ิมทรงพรตเปนผูรับใบอนุญาต/ 

ผูจัดการ/ผูลงนามแทน (นิติบุคคล) และนายกิตติพงศ  ไพรสณฑ เปนผูอํานวยการ  ปพุทธศักราช 2544 

วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2544 เดิมช่ือ“ โรงเรียนเอเชีย

บริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี” เปดทําการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางาน

คอมพิวเตอรและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ปพุทธศักราช 2549 วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียน

การสอนระบบทวิภาคีในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชการ 

สาขางานธุรกิจคาปลีก ปพุทธศักราช 2553 วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอรกราฟก และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนตป

พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยไดรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาประจําปการศึกษา 2553 

ของกระทรวงศึกษาธิการปพุทธศักราช 2554 เปล่ียนช่ือเปน“ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี” ตาม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฉบับท่ี 2 พ. ศ. 2554  (ใบอนุญาตเลขท่ีลบ 24/2554  ลงวันท่ี 6 กันยายน      

พ. ศ. 2554 โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1) ปพุทธศักราช 2555 วิทยาลัยไดรับ

อนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวสาขาวิชาการโรงแรม และการทองเท่ียว สาขางานการโรงแรม ปพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยไดรับการ

รับรองมาตรฐานการศึกษาดานการศึกษา (พ. ศ. 2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (ท่ีสมุด 833/2556) ปพุทธศักราช 2558 วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเปดทํา

การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     สาขาชางไฟฟากําลัง  

สาขางานชางไฟฟากําลังปพุทธศักราช 2559 วิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิค

ยานยนต  วิทยาลัยฯต้ังอยูท่ีเลขท่ี 5/45 หมูท่ี 3 ตําบลปาตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย 15000 

สถานท่ีต้ังวิทยาลัยฯ มีเนื้อท่ี 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 
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ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

    ทิศเหนือ ติดตอกับ หาแยกสะพาน 33  

   ทิศใต  ติดตอกับ หมูบานจัดสรรริมชล 

   ทิศตะวันออก ติดตอกับ สรรพสามิตจังหวัดลพบุรี 

   ทิศตะวันตก ติดตอกับ ชุมชนนเรศวร 

อักษรยอ 

 ภาษาไทย = อบล.  ภาษาอังกฤษ  =  ASIA  

 

ตราสัญลักษณ 

 ตราสัญลักษณของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เปนรูปโลหหนังสือแสงเทียนอักษรยอวา ASIA และ

ช่ือเปนภาษาอังกฤษ ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE ในแพรแถบใตรูปโลหอยูในวงกลม 

 

 

 

 

 

 

 หนังสือ     เปรียบเสมือนแหลงรวมความรูทางวิชาการหลากหลายรูปแบบเพื่อใหผูใฝรูได 

   ศึกษา 

   คนควาหาความรูตามรูปแบบท่ีตนตองการ 

 แสงเทียน    เปรียบประดุจแสงสวางแหงปญญาท่ีจะนําทางไปสูความสําเร็จในชีวิต 

 โลห      แทนสัญลักษณแหงความสําเร็จท่ีไดมุงมั่นพากเพียรดวยความต้ังใจ 

 

คติพจน 

 นตฺถิ  ปญญา  สมาอาภา  แสงสวางเสมอดวยปญญาไมม ี

 

สีประจําวิทยาลัยฯ 

 สีฟา-แดง มวลสมาชิกมีความรักความผูกผันและมีปญญากวางไกล 

   มีความกลาหาญ อดทนไมยอทอตออุปสรรค 

 สีฟา  เปนผูมีความรัก ความผูกพัน และมีปญญา 

 สีแดง  เปนผูมีความกลาหาญอดทนและมีพลัง 
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ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

สิ่งสักการะประจําวิทยาลัยฯ 

 พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจา, รูปหลอเหมือนพระพุทธเจา, รูปหลอเหมือนสมเด็จพระพุทธจารโต

พรหมรังสี, รูปหลอเหมือนหลวงปูทวด, รูปหลอเหมือนพระวิษณุกรรม, ศาลทาวมหาพรหม, ศาลตายาย 

ตนไมประจําวิทยาลัยฯ 

 ตนพญาสัตบรรณ ช่ืออื่น ตนตีนเปดไทย : ท่ีมาคนไทยโบราณเช่ือวาบานใดปลูกตนสัตตบรรณไวประจํา

บานจะทําใหมีเกียรติ เพราะพญาสัตบรรณ หรือฉัตรบรรณคือเครื่องสูงท่ีใชในขบวนแหเปนเกียรติยศและพญา ก็

คือผูเปนใหญท่ีควรยกยอง เคารพนับถือ ดังนั้น พญาสัตบรรณ จึงเปนไมมงคลนามนอกจากนี้การเจริญเติบโต

ของทรงพุม มีลักษณะคลายกับฉัตร คือ เปนช้ันๆ และยังมีความเช่ือถือวาบานใดปลูกตนพญาสัตบรรณไวประจํา  

บานจะไดรับการยกยอง และนับถือจากบุคคลท่ัวไป เพราะสัต คือ ส่ิงท่ีดีงาม มีคุณธรรม ดังนั้น จึงเปนท่ีเคารพ

นับถือ และยกยองของคนท่ัวไป 

ปรัชญา 

 “ สรางคนดีมีวิชาชีพ สูสังคม”  

คําขวัญ 

 แนวความคิดและความเช่ือในการบริหารจัดการการดําเนินการเรียนการสอนของผูบริหารครู-อาจารย

และบุคลากรทุกระดับรวมท้ังนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยฯรวมกันยึดมั่นคือ 

   “ ทักษะเยี่ยมเปยมคุณธรรมเลิศล้ําวิชาพัฒนาสังคม” 

ทักษะเยี่ยม หมายถึง เปยมคุณธรรมหมายถึงผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะใหมีความชํานาญและความ

แมนยําในภาควิชาปฏิบัติเพื่อนําไปประยุกตใชประกอบอาชีพไดผูเรียนทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนามี

ความรับผิดชอบซื่อสัตยสุจริตรูจักประหยัดอดออมประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีเหมาะสมกับคุณลักษณะ

ของผูท่ีจะประกอบอาชีพและมุงความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 

เลิศลํ้าวิชา หมายถึง ผูเรียนทุกคนเม่ือสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถในดานวิชาการสามารถ

บริหารจัดการติดตอประสานงานและการติดตอส่ือสารได 

พัฒนาสังคม หมายถึง ผูเรียนเมื่อออกไปประกอบอาชีพมีจิตสํานึกในการมุงสรางสรรคพัฒนาสังคมโดยใช

ความรูความสามารถตามกระแส โลกาภิวัตนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

 1. มีระเบียบวินัยหางไกลยาเสพติด  

 2. มีความรับผิดชอบ  

 3. เคารพนบนอบบิดามารดาครู-อาจารยและผูใหญ  

 4. แตงกายสะอาดเรียบรอย  

 5. มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอื่น   

 6. รักสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม 
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ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ไดแก การจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนท่ีสําเร็จ

การศึกษาสามารถออกไปประกอบสัมมาอาชีพไดมีทักษะชีวิตมีความเช่ือมั่นตนเองในสาขาวิชาชีพสามารถสราง

งานเพื่อประกอบอาชีพอิสระไดบนพื้นฐานความรูทักษะและการนําไปประยุกตใชท้ังในดานการประกอบอาชีพ

และการบริหารจัดการนอกจากนี้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ยังตองเปนผูท่ีมี

คุณลักษณะตางๆ ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยทุกกิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯดําเนินการใหเกิดข้ึนจะมุงเนนท่ีความ

สอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาและจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ไดดําเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองตามนโยบายของการ

อาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ภารกิจ 

  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 

เร่ิมใช 2562  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก   สาขางานธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซื้อ 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 สาขาวิชาชางยนต   สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต 

 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง   สาขางานชางไฟฟากําลัง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 สาขาวิชาการโรงแรม   สาขางานการโรงแรม 

 

  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2563 

เร่ิมใช 2563 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ทวิภาคี) 

 สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  สาขางานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 

 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต  
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วิสัยทัศน (VISION) 

“ วิทยาลัยนวัตกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนอาชีวสายพันธุใหมในจังหวัดลพบุรี”  

พันธกิจ (MISSION)  

 1. พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานแหงยุคไทยแลนด 4.0 

 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการบูรณาการขามศาสตร  

 3. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผลผูเรียนแบบ 360 องศา 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรดวยระบบ Corporative Coaching 

 5. พัฒนาเด็กอาชีวสายพันธุใหมใหมีสมรรถนะท่ีหลากหลาย 

 6. มุงเนนการบริหารแบบรวมมือรวมพลัง 

เปาหมาย / เปาประสงค 

 1. หลักสูตรบูรณาการสาขา 1 หลักสูตร (DUO Program: สาขาไฟฟากําลัง-สาขาชางยนต)  

 2. จัดหองเรียนรวมในเนื้อหาท่ีสามารถเรียนรวมกนั (Co-classroom: Core Content) 

 3. ผูเรียนสามารถประเมินพัฒนาการของตนเองและเปนสวนหนึ่งในการใหคะแนนในรายวิชา 

 4. มีระบบประเมินสมรรถนะเพื่อเสริมศักยภาพผูเรียน 70 : 20 : 10 

 5. ยกระดับครูเปนโคช 

 6. นักเรียน นักศึกษาสามารถสรางช้ินงานและประกวดแขงขันกับหนวยงานภายนอก 

 7. นักเรียน นักศึกษา เขามามีสวนรวมในการบริหารกิจกรรม วิชาการ และสัมพันธชุมชน 

ปรัชญา 

 “ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม” 

 ทักษะเยี่ยม ผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะใหมีความชํานาญและความแมนยําในภาควิชาปฏิบัติ  

   เพื่อนําไปประยุกตใหประกอบอาชีพ 

 เปยมคุณธรรม ผูเรียนตองไดรับการฝกทักษะใหมีความชํานาญและความแมนยําในภาควิชาปฏิบัติ 

   เพื่อนําไปประยุกตใชประกอบอาชีพไดผูเรียนทุกคนมั่นในหลักธรรมตามศาสนา มี 

   มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต รูจักประหยัดอดออม ประพฤติปฏิบัติตามจารีต

   ประเพณีเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูท่ีจะประกอบอาชีพและมุงความเสียสละเพื่อ 

   ประโยชนสวนรวม 

 เลิศล้ําวิชา ผูเรียนทุกคนเมื่อสําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในดานวิชาการสามารถบริหาร 

   จัดการติดตอประสานงานและการติดตอส่ือสารได 

 พัฒนาสังคม ผูเรียนเมื่ออกไปประกอบอาชีพมีจิตสํานึกในการมุงสรางสรรคพัฒนาสังคมโดยใช 

   ความรูความสามารถตามกระแสโลกาภิวัตนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เอกลักษณ 

 “มีการดูแลอยางใกลชิด เปนมิตรกับชุมชน” 
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ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

อัตลักษณ 

 “Smart Smile Skill” 

 

กลยุทธระดับองคกร (ยุทธศาสตร : Strategy) 

 1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับยุค

ปจจุบัน 

 2. สงเสริมครูและผูเรียนไดจัดทํางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 3. ยกระดับการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

 4. ขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

 5. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร Duo Program (เรียน 1 หลักสูตร ได 2 

สมรรถนะ) 

 6. สงเสริมผูเรียนใหผานการทดสอบมาตรฐานกรมพัฒนาผีมือแรงงาน 

 7. จัดทํา Innovation-based Project ระหวางเรยีน 

 8. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมประกวด 

 

นโยบายสถานศึกษา 

 1. เพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 15 ต้ังแตปการศึกษา 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 ตามสมรรถนะชวงช้ันป 

 5. พัฒนาแผนกวิชา 

      - แผนกวิชามีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และรายงานผลการพัฒนาเปนประจําทุกเดือน 

      - นักเรียน นักศึกษา มีอัตราการ Drop Out ลดลง 

      - แผนกวิชาสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย และไดรับการ Audit ทุกเดือน 

      - แผนกวิชามีการออกบริการวิชาการ วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง 
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 แผนท่ีสถานท่ีต้ังและการเดินทาง 

แผนท่ีการเดินทาง 
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แผนท่ีในวิทยาลยั 
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ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

(ติดตอหองฝายพัฒนาการนักเรียนนักศึกษาท่ีอาคารเพชรราศีช้ัน 1) 

1. งานปกครอง 

 ดูแลนักเรียนนักศึกษาอบรมระเบียบวินัยตามท่ีกําหนดไวในระเบียบเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรยีน

นักศึกษาใหรูสึกสํานึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางท่ีดี 

“ ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา " 

โทษท่ีจะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาโดยการกระทําความผิดมี 4 สถานดังตอไปนี้  

 (1) การวากลาวตักเตือน  

 (2) ตัดคะแนนความประพฤติ  

 (3) ทําทัณฑบน  

 (4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ระเบียบวาดวยการแตงกายและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 

ขอหามในการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา  

 1. หามดัดผมยอมสีผมและดัดแปลงทรงผม 

 2. หามไวจอนไวหนวดและเครา  

 3. หามติดกิ๊บท่ีคาดผม  

 4. หามใสหมวกแวนตา (ยกเวนแวนสายตา)  

 5. หามใสเครื่องประดับ เชน สรอยคอเลส สรอยขอมือ  ตางหู  แหวน  

 6. หามไวเล็บมือเล็บเทา  

 7. หามพับแขนเส้ือ  

 8. หามใสกางเกงฟตขาเดฟ  กางเกงยีนส  

 9. หามใสกระโปรงฟตและส้ัน (ยาวประมาณหุมเขา)  

 10. หามสวมเส้ืออื่นทับชุดนักเรียนนักศึกษา (ยกเวนเส้ือกันหนาว)  

 11. หามเจาะล้ินเจาะจมูก  

 12. หามนักเรียนชายเจาะหู  

 13. หามสักตามรางกาย  

 14. หามถอดเส้ือหรือปลอยชายเส้ือในหองเรียนบริเวณวิทยาลัยหรือในท่ีสาธารณะ  

 15. หามปกเครื่องหมายหรือสัญลักษณอื่นใดนอกเหนือจากท่ีวิทยาลัยกําหนดไว 

2. งานกิจกรรม 

 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีตองเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรม 

อื่นๆ ตามท่ีวิทยาลัยฯกําหนด 
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วาดวยกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 

-กิจกรรมชมรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)  

 เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหสมาชิกของชมรมวิชาชีพมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม

และพัฒนาตนเองใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) วิทยาลัยฯจึงกําหนดการประเมินผลกิจกรรมไวดังนี ้

ขอ 1 ประเภทของกิจกรรม  

(1) กิจกรรมเขาแถวหนาเสาธงเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาตรงตอเวลาภูมิใจในความเปนไทยและ

ไดปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริยกอนเขาเรียน  

(2) กิจกรรมชมรมเปนกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนนักศึกษาเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพกิจกรรมชมรมสัปดาหละ 2 

คาบ 

 -กิจกรรมลูกเสือสําหรับผูเรียนปวช. 1 เปนหลักสูตรบังคับใหเขารวมทุกคน 

 -การเลือกเขาชมรมวิชาชีพของแผนกวิชาหรือชมรมตามความตองการของผูเรียน (ปวช. 2-3 และ 

   ปวส. 1-2)  

(3) กิจกรรมเขาหองประชุม (วันพฤหัสบดี) หมายเหตุนักเรียนนักศึกษาจะตองเช็คช่ือเขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวา

รอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด  

(4) กิจกรรมอื่นๆหมายถึงกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนนักศึกษาไดปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน 

ขอ 2 การซอมกิจกรรม 

นักเรียนนักศึกษาผูใดไมผานกิจกรรม (มผ.) จะตองยื่นคํารองขอซอมกิจกรรมนักศึกษาพรอมกับชําระเงิน

คาลงทะเบียน ซอมกิจกรรม 50 บาทท่ีงานการเงินตามประกาศของวิทยาลัยฯ 

3. งานนักศึกษาวิชาทหาร 

ผูท่ีประสงคจะสมัครเรียน ร. ด. ใหแจงความจํานงกับอาจารยผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยฯ 

การสมัครเขาเรียนวิชาทหาร 

คุณสมบัติของผูสมัครใหม  

1. เปนชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย  

2. มีอายุไมเกิน 22 ปบริบูรณสําหรับผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาหรือ 

    ผูปกครอง  

3. มีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไมสามารรับราชการทหารได  

4. ไมเปนบุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิท่ีจะเปนทหารไดเฉพาะบางทองท่ีตามกฎหมายท่ีออกตามความในมาตรา 13  

    (13) และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ. ศ. 2479  

5. กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีกรมการรักษาดินแดนเปดทําการฝกสอนวิชาทหาร  
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6. ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3) และกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช.  

7. ตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางกายจากแผนกการฝก นศท.  

8. ตองไดรับคํารับรองจากผูอํานวยการวิทยาลัยฯหรือรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  

9. ตองไดรับคํายินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง (ผูปกครองตองบรรลุนิติภาวะแลว)  

 ผูท่ีสําเร็จทหารต้ังแตช้ันปท่ี 3 ข้ึนไปมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุนโดย

ไมถูกเกณฑเขารับราชการทหารอีก 

การขอผอนผันคัดเลือกเขารับราชการทหาร 

 สําหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีไมไดเรียน ร.ด. เมื่อถึงปท่ีตองตรวจเลือกเขารับราชการทหารใหนําสําเนาใบ 

ส.ด. 9 จํานวน 2 ฉบับและสําเนาทะเบียนบานจํานวน 3 ฉบับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 3 ฉบับไป

ใหหัวหนางานนักศึกษาวิชาทหารในปตอไป  

4. งานครูท่ีปรึกษา (อยูท่ีหองฝายพัฒนาการนักเรียนนักศึกษาอาคารเพชรราศีช้ัน 1) 

 1. บริการใหคําปรึกษาแกครูท่ีปรึกษาผูปกครองและนักเรียนนักศึกษาโดยหัวหนางานครูท่ีปรึกษา  

 2. ติดตามนักเรียนนักศึกษาในกรณีท่ีขาดเรียนและมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสม  

 3. ตรวจสอบและแจงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีปญหาใหผูปกครองทราบ  

 4. ประสานกับครูผูสอนแผนกวิชาและงานท่ีเกี่ยวของในการแกปญหาตางๆของนักเรียนนักศึกษาใน 

    สถานศึกษา 

หมายเหตุ    กรณีท่ีผูปกครองติดตอหนวยงานครูท่ีปรึกษา 

      หมายเลขโทรศัพท 090-495-0350, 036-424-345 กด 0 

5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (อยูท่ีอาคารเพชรราศีช้ัน 1)  

 5.1. การประกันอุบัติเหตุ 

  เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีเปนสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาจัดการเรียนและการ

ฝกภาคปฏิบัตินักเรียนนักศึกษาจะตองปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือกลตางๆหากนักเรียนนักศึกษามี

ความประมาทและไมระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุไดตลอดจนการใชยานพาหนะในการเดินทางไปเรียนและ

เดินทางกลับบานหลังเลิกเรียนโดยเฉพาะการเดินทางโดยรถจักรยานยนตเปนพาหนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดรับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตดังนั้นเพื่อเปนการชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาท่ีจะตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล

เองทางวิทยาลัยฯจึงไดทําการประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา 

  -กรณีนักเรียนนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุและเขารักษาพยาบาลจะตองสํารองจายคารักษาพยาบาล

กอนแลวนําใบเสร็จฉบับจริงและใบรับรองแพทยมายื่นท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (สําเนาใบเสร็จและ

ใบรับรองแพทยเก็บไวทุกครั้ง) นักเรียนนักศึกษาเบิกคารักษาพยาบาลในวงเงินตามกรมธรรมกําหนดตอการเกิด

อุบัติเหตุ 1 ครั้งถาคาใชจายรักษาพยาบาลเกินวงเงินตามกรมธรรมกําหนดนักเรียนนกัศึกษาตองจายสวนเกิน

นั้นเอง 

  -กรณีนักเรียนนักศึกษาเสียชีวิตจะไดรับเงินตามกรมธรรม 
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* * หลักฐานขอคารักษาพยาบาลยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงของสถานพยาบาล (ควรสําเนาใบเสร็จเก็บไวดวย

ทุกคร้ัง) กรณีเสียชีวิตใหยื่นสําเนาบนัทึกการแจงความของสถานีตํารวจ * *  

 5.2. งานพยาบาล (หองพยาบาลอยูท่ีอาคารเพชรราศีช้ัน 1)  

  วิทยาลัยฯ จะมีครูและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงหากนักเรียนนักศึกษาไดรับอุบัติเหตุจาก

การเรียนการฝกงานถาอาการเพียงเล็กนอยก็จะไดรับการปฐมพยาบาลจากครูและเจาหนาท่ีประจําหองพยาบาล

แตถามีอาการมากวิทยาลัยฯก็จะสงไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลประจําจังหวัดและแจงใหผูปกครองทราบ

ตอไป   

6. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (อยูท่ีหองฝายพัฒนาการนักเรียนนักศึกษาอาคารเพชรราศีช้ัน 1) 

 การแนะแนวเปนกระบวนการทางการศึกษาท่ีจะชวยใหนักเรียนนักศึกษาสามารถรูจักเขาใจตนเองและ

ส่ิงแวดลอมตลอดจนสามารถแกไขปญหาตางๆทุกดานท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุขวิทยาลัยฯจึงไดจัดบริการแนะแนวข้ึนดังนี้  

 1. บริการสนเทศจัดขาวสารใหความรูดานการศึกษาดานอาชีพสังคมและความรูท่ัวไป  

 2. บริการติดตามผลและประเมินผลเพื่อศึกษาถึงความสําเร็จและขอเสนอแนะของผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

    ไปแลวและเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 3. บริการดานการจัดหางานใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีตองการใหวิทยาลัยฯจัดหางานให  

 4. บริการดานทุนการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย  

 5. บริการกองทุนใหกูยืมเงิน  

ฝายบริหารทรัพยากร 

(ติดตอหองฝายบริหารทรัพยากรท่ีอาคารเพชรราศีช้ัน 1) 

1. งานบริหารท่ัวไป  

 (1) จัดทํารางพิมพเอกสารท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 (2) เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสารหลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ  

 (3) รวบรวมและเผยแพรขาวสารนโยบายระเบียบขอบังคับคําส่ังคําช้ีแจงประกาศใหบุคลากรและ 

     นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา  

 (4) ใหคําแนะนําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกผูปกครองและผูมาติดตอในสถานศึกษา 

หมายเหตุ  ติดตองานบริหารท่ัวไปอาคารเพชรราศีช้ัน 1  

2. งานการเงินและงานการบัญชี  

 (1) รับ-จาย-เบิกเกี่ยวกับการเงินของสถานศึกษาตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

 (2) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน  

 (3) รับชําระคาลงทะเบียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  

 (4) การขอผอนผัน (ชําระคาลงทะเบียน)  
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 (5) ใหคําแนะนําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการชําระคาใชจายทางการศึกษาแก 

     ผูปกครอง 

หมายเหตุ  ติดตองานการเงินและงานการบัญชีอาคารบุษราคัมสัมพันธช้ัน 1  

3. งานทะเบียน  

 (1) การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม  

 (2) การจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา  

 (3) การลงทะเบียนรายวิชา  

 (4) การเปล่ียนแปลงการถอนรายวิชาการเพิ่มรายวิชา  

 (5) การลาพักการเรียน  

 (6) การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียนนักศึกษา  

 (7) การลาออก  

 (8) การออกเอกสารรับรองคุณวุฒิและหนังสือรับรองสภาพนักเรียนนักศึกษา  

 (9) การขอจบหลักสูตร 

หมายเหตุ ติดตองานทะเบียนอาคารบุษราคัมสัมพันธช้ัน 1  

4. งานสหการ 

 งานสหการวิทยาลัยฯบริการจําหนายสินคาท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนนักศึกษาเชนเครื่องเขียนเครื่องแตง

กายกระเปาวิทยาลัยฯเปนตน 

 หมายเหตุ  ติดตองานสหการอาคารบุษราคัมสัมพันธช้ัน 1 

ฝายวิชาการ 

(ติดตอหองฝายวิชาการท่ีอาคารเพชรราศีช้ัน 1) 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 

 วัตถุประสงคการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯเพื่อใหมีความรูทักษะเพียงพอท่ีออกไปประกอบอาชีพไดท้ัง

ในภาครัฐและเอกชนมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพท่ีตนเองรับผิดชอบมีความซื่อสัตยประหยัดมีระเบียบวินัยมีน้ําใจมี

มนุษยสัมพันธท่ีดี  

1. งานหลักสูตรการเรียนการสอน (อยูท่ีหองฝายวิชาการอาคารเพชรราศีช้ัน 1)  

 จัดทําตารางสอนครูและนักเรียนนักศึกษา   

2. งานวัดผลและประเมินผล (อยูท่ีหองฝายวิชาการอาคารเพชรราศีช้ัน 1)  

 ดูแลการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลการโอนผลการเรียน 

ขอควรจํา  

1. นักเรียนนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียนตามวัน-เวลาท่ีวิทยาลัยฯกําหนด  

2. นักเรียนนักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมตํ่ากวา 80% ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงมีสิทธิสอบปลายภาคเรียน  
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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  

 คะแนนตํ่ากวา 50 ไดเกรด 0  

4. เกณฑการพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา  

 (1) ระดับปวช.  

  • เรียนครบ 2 ภาคเรียนเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1. 50  

  • เรียนครบ 4 ภาคเรียนเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1. 75  

  • เรียนครบ 6 ภาคเรียนเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2. 00  

 (2) ระดับปวส.  

  • เรียนครบ 2 ภาคเรียนเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1. 75  

  • เรียนครบ 4 ภาคเรียนเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2. 00 

5. เกณฑการจบท้ังระดับปวช. และปวส. เกรดเฉล่ียสะสม 2. 00 ข้ึนไป 

 -ไมติดกิจกรรมทุกภาคเรียนผานการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

 

3. งานวิทยบริการและหองสมุด (หองสมุดอยูท่ีอาคารเพชรราศีช้ัน 1)   

ใหบริการสืบคนหนังสือวารสารแกครูเจาหนาท่ีและนักเรียนนักศึกษา  

4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (อยูท่ีหองฝายวิชาการอาคารเพชรราศีช้ัน 1)  

 ใหคําแนะนําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกนักเรียนนักศึกษาดานการฝกประสบการณการเรียนระบบ

ทวิภาคีและติดตอประสานงานกับสถานประกอบการหนวยงานภายนอก 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 

หลักการ  

 1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการศึกษาแหงชาติและประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและ

พัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได

ตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  
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 2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวางเนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติ

จริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการ

เรียนสะสมผลการเรียนเทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบ

อาชีพอิสระ  

 3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ

องคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

 4. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพฒันา

หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

จุดมุงหมาย  

 1. เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําความรู

ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเลือกวิถีการดํารงชีวิตการ

ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนสรางสรรคความเจริญตอชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ  

 2. เพื่อใหเปนผูมีปญญามีความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ

อาชีพสามารถสรางอาชีพมีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ  

 3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียนรักงานรักหนวยงานสามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น  

 4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงามท้ังในการทํางานการอยูรวมกันการตอตานความรุนแรงและ

สารเสพติดมีความรับผิดชอบตอครอบครัวหนวยงานทองถ่ินและประเทศชาติอุทิศตนเพื่อสังคมเขาใจและเห็น

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินมีจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูจักใชและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี  

 5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพท่ีดีมีมนุษยสัมพันธมีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองมีสุขภาพอนามัยท่ี

สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ  

 6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศและโลกมี

ความรักชาติสํานึกในความเปนไทยเสียสละเพื่อสวนรวมดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติศาสนา

พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร  

1. การเรียนการสอน 

 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนดและนําผล

การเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันไดสามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบความรูและประสบการณได  
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 1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงานมีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบท

ตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันซึ่งสวนใหญเปนงานประจําสามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหมสามารถให

คําแนะนําแกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นมีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงาน

กลุมรวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน  

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

 การจัดการศึกษาในระบบปกติใชระยะเวลา 3 ปการศึกษาการจัดเวลาเรียนใหดําเนินการดังนี้  

  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี     

ภาคเรียนละ 18 สัปดาหโดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามท่ีกําหนดและสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร  

  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอย

กวาสัปดาหละ 5 วันๆละไมเกิน 7 ช่ัวโมงโดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที  

3. หนวยกิต 

 ใหมีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103-110 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้  

  3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือ 18 ช่ัวโมง

ตอภาคเรียนรวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

   3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห

หรือ 36ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

  3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

หรือ 54 ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

  3.4 การฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใชเวลาไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงตอภาคเรียน รวม

เวลาการวัดผลมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

  3.5 การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีในสถานประกอบการ ท่ีใชเวลาไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง

ตอภาคเรียนรวมเวลาการวัดผล มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

  3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงตอภาคเรียน 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  



    คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี                                               17 

ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

  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 ช่ัวโมง/สัปดาห)            -หนวยกิต 

 หมายเหตุ 

 1. จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชา 

 2. พัฒนารายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะจะเปนรายวิชาบังคับท่ี

สะทอนความเปนสาขาวิชามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดานสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 

จึงตองพัฒนากลุมรายวิชาใหครบจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด และผูเรียนตองเรียนทุกรายวิชา 

 3. สถานศึกษาอาชีวะศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนา

เพิ่มความตองการเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ ท้ังนี้ ตองเปนไปตามเงื่อนไข และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพท่ีประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางานกําหนด 

5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการ

ผลิตและหรือภาคบริการหลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบ้ืองตนใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่งท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริงไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณท่ีทันสมัยและบรรยากาศการทํางานรวมกัน

สงเสริมการฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําไดคิดเปนทําเปน

และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติท่ีดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ

โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการดังนี้  

 5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในรูปของการ

ฝกงานในสถานประกอบการแหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาค

เรียนท่ี 6 โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต 

 กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพิ่มพูนประสบการณทักษะวิชาชีพสามารถนํารายวิชา

ในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานของรัฐโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพไดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  
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 5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น  

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจากส่ิงท่ี

ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ต้ังแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องท่ีจะศึกษา 

ทดลอง พัฒนาและหรือประดิษฐคิดคน โดยการวางแผน กําหนดข้ันตอนกระบวนการ ดําเนินการประเมินผล 

สรุปและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอ ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะของโครงงาน

นั้นๆ โดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกลาวตองดําเนินการ ดังนี้ 

 6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ          

ท่ีสัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชาในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต ใชเวลา  

ไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห

กรณีท่ีกําหนดใหเรียนรายวิชาโครงงาน 4 หนวย 

 หากจัดใหเรียนรายวิชาโครงงาน 2 หนวยกิต คือ โครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ใหสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหท่ีเทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 

 6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น  

7. การศึกษาระบบทวิภาคี 

 เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ

สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อใหการจัด

การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียดของ

รายวิชาและเวลาท่ีใชฝกจัดทําแผนฝกอาชีพการวัดและการประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะ

งานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐท้ังนี้อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาชีพไปจัดรวม

ดวยก็ได  

8. การเขาเรียน 

 ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ. ศ. 2562 

9. การประเมินผลการเรียน 

 เนนการประเมินสภาพจริงท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ. ศ. 2562 
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10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอ

สัปดาหทุกภาคเรียนเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพปลูก ฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมระเบียบวินัยการ   

ตอตานความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต สงเสริมการคิดวิเคราะหสรางสรรคการทํางานปลูกฝงจิตสํานึก

และเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน

รวมท้ังการทนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการ

ทํางานท้ังนี้สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดข้ึน  

 10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 11.1 ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 

 11.2 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00  

 11.3 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

 11.4 ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด และ “ผาน”    

ทุกภาคเรียน 

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร  

 12.1 หมวดรายวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา

เพิ่มเติมในแตละกลุมวิชาเพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาท่ีกําหนดใหเปนวิชาบังคับได โดยสามารถพัฒนา

เปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผลสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา

ภาษตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้นๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชา

สมรรถนะแกนกลาง 

 12.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ

รายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะและหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกไดโดยพิจารณา

จากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาตลอดจนความตองการของสถานประกอบการ

หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังนี้ตองพิจารณา

ใหสอดคลองกับจุดประสงคสาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดวย  

 12.3 หมวดวิชาเลือกเสรีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมไดตามความ

ตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศและหรือเพื่อการศึกษาตอ 

 ท้ังนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
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13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร  

 13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

หรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 13.2 การอนุมัติหลักสูตรใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

 13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ 

       ดําเนินการไดโดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ  

14. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไวใหชัดเจนอยาง

นอยประกอบดวย 4 ดาน คือ  

 14.1 หลักสูตรท่ียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ  

 14.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน  

 14.3 วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

 14.4 ผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน

และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง

อยางนอยทุก 5 ป 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2563 

หลักการ  

 1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะมี

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ

เปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา และกรอบคุณวุฒิอาชีวะศึกษาแหงชาติ 

 2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวางเนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริงสามารถ

เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผล

การเรียนเทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ  

 3. เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรูเต็มภูมิปฏิบัติได

จริงมีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี  

 4. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ

องคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

 5. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษาชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง

ตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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จุดมุงหมาย 

 1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตสามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน  

 2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรูทักษะจากศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงานอาชีพสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  

 4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพรักงานรักองคกรสามารถทํางาน

เปนหมูคณะไดดีและมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ  

 5. เพื่อใหมีปญญาใฝรูใฝเรียนมีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการจัดการการตัดสินใจและการ

แกปญหารูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเองประยุกตใชความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ

และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง  

 6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตยมีวินัยมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและ

จิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ  

 7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงามท้ังในการทํางานการอยูรวมกันมีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวองคกรทองถ่ินและประเทศชาติอุทิศตนเพื่อสังคมเขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิ

ปญญาทองถ่ินตระหนักในปญหาและความสําคัญของส่ิงแวดลอม  

 8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยเปนกําลัง

สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ  

 9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริยปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

หลักเกณฑการใชหลักสูตร 

 1. การเรียนการสอน  

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด

และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันไดสามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบความรูและ

ประสบการณ  

  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย

รูปแบบเพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการท่ีสัมพันธกับวิชาชีพในการวางแผน

แกปญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมมีสวนรวมในการพัฒนาการวิชาการริเริ่มส่ิง

ใหมมีความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่นและหมูคณะเปนอิสระในการปฏิบัติงานท่ีซับซอนหรือจัดการงานผูอื่นมีสวน

รวมท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการประสานงานและการประเมินผลรวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน  
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 2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน  

  2.1 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย

รูปแบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตาม

แบบแผนและปรับตัวไดภายใตความเปล่ียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกตใชความรูและทักษะทาง

วิชาการท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการตัดสินใจ วางแผน แกปญหาบริหาร

จัดการ ประสานงานและประเมินผลการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาริเริ่ม

ส่ิงใหม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติ

และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทํางาน 

  2.2 การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการดังนี้  

   2.2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบ

ทวิภาคภาคเรียนละ 18 สัปดาหโดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามท่ีกําหนดและสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร  

   2.2.2 การเรียนในระบบขันเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการ

สอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ช่ัวโมงโดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 

 3. หนวยกิต 

  ใหมีจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรระหวาง 83-90 หนวยกิตการคิดหนวยกิจถือเกณฑดังนี้  

  3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายไมนอยกวา 18 ช่ัวโมงเทากับ 1 หนวยกิต  

  3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือปฏิบัติในหองปฏิบัติการไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง

เทากัน 1 หนวยกิต  

  3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนามไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง

เทากับ 1 หนวยกิต  

  3.4 รายวิชาท่ีใชในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงเทากับ 1 หนวยกิต  

  3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยากรไมนอยกวา 

320 ช่ัวโมงเทากับ 4 หนวยกิต  

  3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 54 ช่ัวโมงเทากับ 1 หนวยกิต  

 4. โครงสรางหลักสูตร 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 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 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  

  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร(2ช่ัวโมง/สัปดาห)       -  หนวยกิต 

  หมายเหตุ 

  1. จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางของแตละ

ประเภทวิชา 

 2. พัฒนารายวิชาในกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะจะเปนรายวิชาบังคับท่ี

สะทอนความเปนสาขาวิชามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดานสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 

จึงตองพัฒนากลุมรายวิชาใหครบจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนด และผูเรียนตองเรียนทุกรายวิชา 

 3. สถานศึกษาอาชีวะศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนา

เพิ่มความตองการเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ ท้ังนี้ ตองเปนไปตามเงื่อนไข และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพท่ีประเภทวิชา  สาขาวิชาและสาขางานกําหนด 

 5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ

ภาคการผลิตและหรือภาคบริการหลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบ้ืองตนใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่งท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริงไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณท่ีทันสมัยและบรรยากาศการทํางานรวมกัน

สงเสริมการฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําไดคิดเปนทําเปน

และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติท่ีดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ

โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการดังนี้  

  5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในรูป

ของการฝกงานในสถานประกอบการแหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐในภาคเรียนท่ี 5 และหรือ

ภาคเรียนท่ี 6 โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต 

 กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพิ่มพูนประสบการณทักษะวิชาชีพสามารถนํารายวิชา

ในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานของรัฐโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพไดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  
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  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น  

 6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

  เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาบูรณาการความรูทักษะและประสบการณ

จากส่ิงท่ีไดเรียนรูลงมือปฏิบัติตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัยต้ังแตการเลือกหัวขอหรือ

เรื่องท่ีจะศึกษาคนควาการวางแผนการกําหนดข้ันตอนในการดําเนินการการดําเนินงานการประเมินผลและการ

จัดทํารายงานซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา

โครงการดังกลาวตองดําเนินการดังนี้  

  6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน

ภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจํานวน 4 หนวยกิตใชเวลามานอยกวา 216 ช่ัวโมงท้ังนี้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมงตอสัปดาหกรณีท่ีใชรายวิชาเดียวหากจัดใหมีโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชาใหสถานศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาหท่ีเทียบเคียงกับเกณฑ

ดังกลาวขางตน  

  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับวิชาอื่น  

 7. การศึกษาระบบทวิภาคี 

  เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐเพื่อการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีตรงตามความตองการของผูใชตาม

จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาเลือกไปรวม

กําหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแก จุดประสงครายวิชาสมรรถนะรายวิชาคําอธิบายรายวิชาเวลาท่ีใชในเวลา

ฝกและหนวยกิตใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐรวมท้ัง

สมรรถนะวิชาชีพของสาขางานพรอมจัดทําแผนฝกอาชีพการวัดประเมินผลแตละรายวิชาท้ังนี้อาจนํารายวิชาชีพ

อื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ไดจํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงท่ีใชฝกอาชีพของตาละ

รายวิชาทวิภาคีใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนดและใหรายงานการพัฒนารายวิชาใหสํานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาทราบ  

 8. การเขาเรียน 

  ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา หรือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด

การศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 9. การประเมินผลการเรียน 

   เนนการประเมินสภาพจริงท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
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 10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

  10.1 สถานศึกษาอาชีวะศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 

ช่ัวโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียนเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมระเบียบวินัยของ

ตนเองการตอตานความรุนแรงและสารเสพติดสงเสริมการคิดวิเคราะหสรางสรรคการทํางานปลูกฝงจิตสํานึกและ

เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ินรวมท้ัง

การทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทํางานท้ังนี้

สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดข้ึน  

  10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 พ. 

ศ. 2558  

 11. การจัดแผนการเรียน 

  การจัดการแผนการเรียนเปนการกําหนดรายวิชาตามโครงสรางท่ีจะดําเนินการสอนในแตละ

ภาคเรียนโดยจัดอัตราสวนการเรียนรูภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพประมาณ 40:60 ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละภาควิชาซึ่งมีขอเสนอแนะดังนี้  

  11.1 จัดรายวิชาในแตละภาคเรียนโดยคํานึงถึงรายวิชาท่ีตองเรียนตามลําดับกอน-หลังความ

งายยากของรายวิชาความตอเนื่องและเช่ือมโยงสัมพันธกันของรายวิชารวมท้ังรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจัด

การศึกษารวมกันเพื่อเรียนเปนงานและหรือช้ินงานในแตละภาคเรียน  

  11.2 จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกเสรีตามความถนัดความสนใจเพื่อสนับสนุนการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ  

  11.3 รายวิชาทวิภาคีหรือการนํารายวิชาไปเรียนแลบละฝกในสถานประกอบการ / แหลง

วิทยาการเพื่อพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ / แหลง

วิทยาการนั้น ๆ   

  11.4 รายวิชาโครงการสามารถจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 3 หรือ 4 ครั้ง

เดียวจํานวน 4 หนวยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  

  11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไวในแตละภาคเรียนโดยนักศึกษา

ตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

  11.6 จํานวนหนวยกิจรวมในแตละภาคเรียนในแตละภาคเรียนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็ม

เวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิตและไมเกิน22 หนวยกิตสวนการลงทะเบียนในภาคฤดูรอนให

ลงทะเบียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ท้ังนี้เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉล่ียไมควรเกิน 35 ช่ัวโมงตอสัปดาหสวนการเรียน

ไมเต็มเวลาไมควรเกิน 25 ช่ัวโมง 
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 12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

      12.1 ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิตหมวดวิชาทักษะวิชาชีพและ

หมวดวิชาเลือกเสรีครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ี

สถานศึกษากําหนด  

       12.2 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสะสมไมตํ่ากวา 2.00  

       12.3 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานชีพ  

       12.4 ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ“ ผาน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนท่ี 

                  สถานศึกษากําหนด  

 13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร  

  13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิตสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม

ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ไดโดย

ผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทยกลุมวิชาภาษาตางประเทศกลุมวิชาวิทยาศาสตร

กลุมวิชาคณิตศาสตรกลุมวิชาสังคมศาสตรกลุมวิชามนุษยศาสตรในสัดสวนท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจาก

มาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  

  13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรูและหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะ

วิชาชีพเลือกไดโดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาตลอดจนความ

ชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ  

  13.3 หมวดวิชาเลือกเสรีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได

ตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการชุมชนทองถ่ินหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศและหรือเพื่อการศึกษาท้ังนี้การกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิตและ

จํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

  14. การปรับปรุงแกไขพัฒนารายวิชากลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร  

  14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบัน

การอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

  14.2 การประกาศใชหลักสูตรใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  14.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

  14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ

ดําเนินการดําเนินการไดโดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทราบ  
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 15. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการจัดการเรียนการสอน 

  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไวให

ชัดเจนอยางนอยประกอบดวย 4 ดาน คือ  

  15.1 หลักสูตรท่ียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ  

  15.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน  

  15.3 วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

  15.4 ผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน

และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง

อยางนอยทุก 5 ป 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 9 กําหนดใหการจัดการ

อาชีวศึกษาการและการฝกอบรมวิชาชีพตองจัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดโดยให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 

 ขอ 4 ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ขอ 5 ในระเบียบนี้ 

 “หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
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 “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความวา การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักจากจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวช.” 

 “สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอื่นของรัฐและเอกชนท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 

 “หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอื่น

ของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 “หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา หนวยงานท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล 

 “ผูเขาเรียน” หมายความวา ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝกอาชีพกับสถาน

ประกอบการท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนเปนนักเรียน 

 “นักเรียน” หมายความวา ผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 “ภาคเรียน” หมายความวา ชวงเวลาท่ีสถานศึกษาเปดทําการสอน โดยกําหนดให 1 ป การศึกษา แบง

ออกเปน 2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล 18 สัปดาห 

 “ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา ชวงเวลาท่ีสถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียนตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 “การเรียบแบบเต็มเวลา (full-time) หมายความวา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียน

การสอนภาคปกติท่ีใชเวลานอกเวลาของวันทําการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียนตาม

เกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกําหนดสําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

 “การเรียนแบบไมเต็มเวลา” (Part-time)” หมายความวา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการ

เรียนการสอนภาคเรียนปกติท่ีใชเวลานอกเวลาของวันทําการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

เรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกําหนดสําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา 

 “สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและเอกชน

ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีรวมมือกับสถานศึกษา เพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

 “ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา และบุคคลอื่นท่ีทําหนาท่ีปกครองดูแลและใหความอุปการะ

แกนักเรียน และใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแลความประพฤติของ

นักเรียนในระหวางท่ีอยูในสถานศึกษา และฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือฝก

อาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

 “การศึกษาในระบบ”  หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก 

โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ท่ีเปนเงื่อนไขของ

การสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 

 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา 
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โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแต

ละกลุม 

 “การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดย

นักเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

 “ผูควบคุมการฝก” หมายความวา ผูท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาท่ีประสานงานกับ

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ 

 “ครูฝก” หมายความวา ผูทําหนาท่ีสอน ฝก อบรมนักเรียนในสถานประกอบการตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการการการอาชีวศึกษากําหนด 

 “ครูนิเทศ” หมายความวา ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาท่ีนิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําแก

นักเรียนท่ีฝกอาชีพและฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

 “ครูท่ีปรึกษา” หมายความวา ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาท่ีใหคําแนะนําใหคําปรึกษา ติดตาม

ผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

 “มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับดูแล 

ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

 “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา การทดสอบความรู ความสามารถ ตลอดจนลักษระ

นิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑการตัดสินไวชัดเจน 

พรอมท้ังจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขท่ีเปนมาตรฐาน 

 “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา คณะกรรมการผูทําหนาท่ีรับผิดชอบในการ

อํานวยการ ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

 ขอ 6 ใหเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

                                                                                                               

      หมวด 1 

ผูเขาเรียนและสภาพนักเรียน 

สวนท่ี 1 

พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน 

 ขอ 7 ผูเขาเรียน ตองมีพื้นฐานความรู สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

 ความในขอนี้ ไมใชบังคับสําหรับผูท่ีเรียบเปนบางเวลา บางรายวิชา หรือบางสวนของรายวิชาโดยไมนับ

จํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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 ขอ 8 ผูเขาเรียน ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 1. มีความประพฤติเรียบรอย 

 2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน 

 3. มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง โดยมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือมีกลักฐานของทางราชการในลักษณะ

เดียวกันมาแสดง 

 4. มีความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากบัตริยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 5. มีเจตคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากบัตริยทรงเปนประมุข 

 6. สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป

บริบูรณ และมีความต้ังใจท่ีจะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาท่ีสมัคร 

 ผูเขาเรียนตามโครงการตางๆ ของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความ

เหมาะสมของโครงการนั้น 

  

สวนท่ี 2 

การรับผูเขาเรียน 

 ขอ 9 การรับผูเขาเรียนใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถานศึกษากําหนดในกรณีท่ีมีการสอบ

คัดเลือกใหปฏิบัติดังนี้  

 (1) ทําการทดสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ

หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและสอบสัมภาษณดวย

ก็ได  

 (2) สถานศึกษาประกาศรับสมัครดําเนินการสอบและประกาศผลสอบตามวันและเวลาท่ีหนวยงานตน

สังกัดกําหนด  

 (3) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปนับแตวันประกาศผลการสอบ 

 การรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูเขา

เรียนเองตามคุณสมบัติท่ีกําหนดและตามจํานวนท่ีไดตกลงรวมกับสถานศึกษาหรือจะมอบใหสถานศึกษาเปน

ผูดําเนินการหรือดําเนินการรวมกันก็ได การรับผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษาใหสถานศึกษา

คัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีกําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

 ขอ 10 ใหมีการตรวจรางกายเฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกหรือไดรับการคัดเลือกโดยแพทยปริญญา 
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สวนท่ี 3 

การเปนนักเรียน 

 ขอ 11 ผูเขาเรียนการศึกษาในระบบการศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบจะมีสภาพ

นักเรียนเมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษา 

 สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคีผูเขาเรียนตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการโดย

ผูปกครองมาใหคํารับรองดวยการข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนและการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเอง

พรอมท้ังแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวันเวลาท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระ

เงินคาธรรมเนียมตาง ตามท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือสถานศึกษากําหนดแลวแตกรณีท้ังนี้ใหเสร็จส้ินกอนวันเปด

ภาคเรียนโดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเช่ือถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว 

 ในกรณีผูเขาเรียนท่ีบรรลุนิติภาวะสถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการใน

สวนท่ีเกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมก็ได 

 ใหสถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศใหกับนักเรียนและผูปกครองเพื่อใหทราบแนวทางและกฎเกณฑตางๆ 

ในการเรียน 

 ขอ 12 ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักเรียน   

 บัตรประจําตัวตองระบุเลขท่ีช่ือสถานศึกษารหัสสถานศึกษาช่ือช่ือสกุลนักเรียนรหัสประจําตัวนักเรียน

เลขประจําตัวประชาชนวันออกบัตรวันหมดอายุลายมือช่ือหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการ

แทนและใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักเรียนหนาตรงไมสวมหมวกไมสวมแวนตาสีดําแตงเครื่องแบบนักเรียนถายไวไม

เกิน 6 เดือนติดลงในบัตรกับใหมีลายมือช่ือของนักเรียน 

 ใหประทับตราของสถานศึกษาท่ีมุมใดมุมหนึ่งของรูปถายนักเรียนโดยใหติดท่ีรูปถายบางสวน  

 บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาท่ีมีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแหงนั้นแตตองไมเกิน 3 ปนับ

แตวันออกบัตรถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางท่ียังมีสภาพนักเรียนก็ใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปน 

ปๆ ไป 

 สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวท่ีสถานศึกษาออกใหหรือจะออกใหใหมตามความตองการของ

สถานประกอบการก็ได 

 ขอ 13 ใหสถานศึกษาแตงต้ังครูท่ีปรึกษา เพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนใหคําปรึกษา

ติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียนและใหสถานประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการ

ฝกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

 

สวนท่ี 4 

การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน 

ขอ 14 การพนสภาพนักเรียนเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้  

 (1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 (2) ลาออก  
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 (3) ถึงแกกรรม  

 (4) สถานศึกษาส่ังใหพนสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

  ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพหรือขาดการติดตอกับสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ

เกินกวา 15 วันซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกรรม

อยางอื่นท่ีแสดงวาไมมีความต้ังใจท่ีจะศึกษาเลาเรียนหรือรับการฝกอาชีพ 

  ข. ไมยื่นคําขอกลับเขาเรียนภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียนหรือ

ฝกอาชีพตามขอ 20  

  ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักเรียนตามขอ 27  

  ง. ตองโทษคดีอาญาโดยคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 

  จ. ขาดพื้นความรูหรือคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามท่ีกําหนดไวในขอ 7 หรือขอ 8 

  ฉ. พนสภาพนักเรียนตามขอ 57 

  ช. พนสภาพนักเรียนตามขอ 58 

 ขอ 15 ผูท่ีพนสภาพนักเรียนตามขอ 14 (2), 14(4) ก, ข และ ค  ถาประสงคจะขอคืนสภาพเพื่อกลับ

เขาเรียนในสถานศึกษาหรือฝกอาชีพในสถานประกอบการจะตองยื่นคํารองขอตอสถานศึกษาแหงนั้นภายใน 1 ป

นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักเรียนเมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได 

 ขอ 16 การขอคืนสภาพเพื่อกลับเขาเรียนตามขอ 15 ใหปฏิบัติดังนี้  

 (1) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนเวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  

 (2) ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีประเมินไดไวและเปนรายวิชาท่ียังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้มานับ

รวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

สวนท่ี 5 

การพักการเรียน 

 ขอ 17 สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียนหรือฝกอาชีพ

ไดตามท่ีเห็นสมควรเมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้  

 (1) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษาหรือดูงานหรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการใน

การเขารวมประชุมหรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม  

 (2) เจ็บปวยตองพักรักษาตัว  

 (3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด  

 (4) เหตุจําเปนอยางอื่นตามท่ีสถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณา

เห็นสมควร 

 ในกรณีท่ีมีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพต้ังแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา 1 ป

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ 18 นักเรียนท่ีขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรตอ

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการโดยมีผูปกครองเปนผูรับรองสําหรับผูท่ีบรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ได

เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพไดมิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียนเวนแตเหตุสุดวิสัย 

 ขอ 19 การอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพใหสถานศึกษาทําหลักฐานเปนลาย

ลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบเวนแตผูท่ีบรรลุนิติภาวะท่ีไมมีผูปกครองมอบตัวใหแจงนักเรียนโดยตรง 

 ขอ 20 นักเรียนท่ีลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพเมื่อครบกําหนดเวลาท่ีลาพักการเรียนหรือการฝก

อาชีพแลวใหยื่นคําขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตอหัวหนา

สถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดหากพนกําหนดนี้ใหถือวาพน

สภาพนักเรียนเวนแตเหตุสุดวิสัย 

สวนท่ี 6 

การลาออก 

 ขอ 21 นักเรียนท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักเรียนตองใหผูปกครองเปนผูรับรองการลาออกเวน

แตผูท่ีบรรลุนิติภาวะ 

 ขอ 22นักเรียนท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหถือวานักเรียนผูนั้นมี

สภาพนักเรียนมาต้ังแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด 2 

การจัดการเรียน 

สวนท่ี 1 

การเปดเรียน 

 ขอ 23 ใหสถานศึกษากําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยป

การศึกษาการเปดและปดสถานศึกษาหากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียนแตกตางไปจาก

ระเบียบดังกลาวใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด 

 ขอ 24 สถานศึกษาท่ีเปดภาคเรียนฤดูรอนใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปด

ภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษา 

สวนท่ี 2 

การลงทะเบียนรายวิชา 

 ขอ 25 สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จกอนวันเปด

ภาคเรียน 

 ขอ 26 สถานศึกษาอาจใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 25 ก็ไดโดยให

สถานศึกษากําหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน 

หรือไมเกิน 5 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 



    คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี                                               34 

ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

 ขอ 27 นักเรียนท่ีมิไดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดตามขอ 26 ถา

ประสงคจะรักษาสภาพนักเรียน ตองติดตอรักษาสภาพนักเรียนภายใน 15 วัน นับแตวันถัดจากวันส้ินสุดการ

ลงทะเบียน หากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักเรียน เวนแตมีเหตุผลสมควร 

 ขอ 28 การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา 

 ขอ 29 นักเรียนตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ในกรณีท่ีนักเรียนไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได จะมอบหมายใหผูอื่นมาลงทะเบียน

แทนใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป 

 การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันส้ินสุดการลงทะเบียนนักเรียนตองเสียคาปรับตามท่ีหนวยงานตน

สังกัดหรือสถานศึกษากําหนดแลวแตกรณี 

 ขอ 30 นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเต็ม

เวลาและใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําหรับการ

ลงทะเบียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิตเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา 

 หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนการลงทะเบียนเรียนท่ีแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทํา

ไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

 ขอ 31 นักเรียนท่ีขอโอนผลการรายวิชาตามขอ 59 และขอ 60 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

สถานศึกษาท่ีขอสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

 นักเรียนท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ 66 ตองลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอ

สําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

สวนท่ี 3 

การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 

 ขอ 32 นักเรียนจะขอเปล่ียนรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวแลวหรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน 15 

วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 5 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอนสวนการขอถอนรายวิชาตองกระทํา

ภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 10 วันนับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

 การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําไดถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผล

สมควรการขอเปล่ียนขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาและครูผูสอนประจํา

รายวิชา 

 ขอ 33 การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามขอ 32 ใหลงอักษร“ ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน

ชอง “ผลการเรียน” การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 32 และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผล

สมควรใหลงอักษร“ ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” แตถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา

เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ใหลงอักษร “ถ.ล.” ลงในทะเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” 
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สวนท่ี 4 

การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ขอ 34 สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการเสริมความรู

โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได 

 ขอ 35 เมื่อไดทําการวัดผลและการประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนผานใหบันทึก          

“ ม.ก. " ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของ “ ระดับผลการเรียน” ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึก

รายวิชานั้นและใหถือเปนการส้ินสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

สวนท่ี 5 

การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 ขอ 36 นักเรียนตองมีเวลาเรียนในแตรายวิชาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเปดเรียนเต็มสําหรับรายวิชา

นั้นจึงจะมีสิทธิรับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆ ไป 

นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์ เขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ ตามขอ 66 มิได 

 ขอ 37 การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) เวลาเปดเรียนเต็มตามปกติไมนอยกวาภาคเรียนละ 18 สัปดาห  

 (2) นักเรียนท่ียายสถานศึกษาระหวางภาคเรียนใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาท้ังสองแหงรวมกัน  

 (3) นักเรียนท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียนท่ีเรียน 

     แลวมารวมกัน  

 (4) นักเรียนท่ีลาพักการเรียนหรือฝกอาชีพในภาคเรียนใดใหนับเวลาเรียนกอนและหลังการลาพักการ 

      เรียนหรือฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน  

 (5) รายวิชาท่ีมีครูผูสอนหรือครูฝกต้ังแต 2 คนข้ึนไปและแยกกันสอนใหนําเวลาเรียนท่ีเรียนกับ 

     ครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน  

 (6) ถามีการเปล่ียนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชาใหนับเวลาเรียนต้ังแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม 

สวนท่ี 6 

การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 ขอ 38 นักเรียนท่ีไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด 

หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเล่ือนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกอนหรือระหวางการประเมินสรุปผลการเรียน  

 (2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย  

 (3) เปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในการเขารวมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษอยาง

อ่ืนโดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  
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 (4) มีความจําเปนอยางอื่นโดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาเปนความจําเปน

อยางแทจริง 

 ขอ 39 นักเรียนท่ีประสงคจะขออนุญาตเล่ือนการประเมินสรุปผลการเรียนตองยื่นคํารองพรอมท้ัง

หลักฐานประกอบตอสถานศึกษากอนการประเมินไมนอยกวา 3 วัน หากไมสามารถกระทําไดใหสถานศึกษา

พิจารณาเปนรายๆไป 

 กรณีท่ีหัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหเล่ือนได ใหบันทึก “มส” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนในชอง 

“ผลการเรียน” และใหนักเรียนเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการ

เรียนหากไมสามารถดําเนินการได ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน

กําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

 การอนุญาตใหเล่ือนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน ใหสถานศึกษาทําเปนลายลักษณอักษรมอบให

นักเรียน 

หมวด 3 

การประเมินผลการเรียน 

สวนท่ี 1 

หลักการในการประเมินผลการเรียน 

  ขอ 40 ใหสถานศึกษา มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝกปฏิบัติ

ในสถานศึกษา และใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาท่ีและรบผิดชอบรวมกันในการประเมินผลการ

เรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

 ขอ 41 ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต ตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียน 

ท้ังดานความรู ความสามรถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคจากกิจกรรมการเรียนการสอนการฝกปฏิบัติและงานท่ี

มอบหมาย รวมท้ังการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงครายวิชาสมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา

สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม ท้ังนี้จํานวนหนวย

กิตของแตละรายวิชา ใหถือตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

สวนท่ี 2 

วิธีการประเมินผลการเรียน 

 ขอ 42 ใหสถานศึกษาหรือสถานศึกษา พิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสินภาคเรียน

หรือเมื่อส้ินสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชาสําหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการใหครูฝกและครูนิเทศกรวมกันประเมินผลการเรียน 

 ขอ 43 ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการ

การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

 ขอ 44 ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา คิดเปนรอยละตามเกณฑดังตอไปนี้ 

 รอยละ 80 ข้ึนไป  ระดับผลการเรียน 4.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 

 รอยละ 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
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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 45รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามขอ 44 ไมได ใหใชตัวอักษรตอไปนี้ 

 ข.ร. หมายถึงขาดเรียนไมมีสิทธิเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนตํ่ากวารอย 

        ละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย 

 ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไมครบโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมี 

                 เหตุผลสมควร 

 ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผล 

        สมควร 

 ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนดโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 

 ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด 

 ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายใหทํา 

 ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณเนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้งหรือไมสงงานอันเปน

สวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดดวยเหตุสุดวิสัย 

 ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนท่ีขาดของรายวิชาท่ีไมสมบูรณ

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.  

 



    คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี                                               38 

ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

  ขอ 47 นักเรียนท่ีทําการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายใหทําในรายวิชาใด

ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ผลการเรียนใหไดคะแนน 0 (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้นหรือ 

 (2) ในระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) โดยบันทึก “ท” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการ

เรียน” ในรายวิชานั้น หรือ  

 (3) ดําเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ

ท่ีสถานศึกษากําหนดตามความรอยแรงแลวแตกรณี 

 ขอ 48 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียใหปฏิบัติดังนี้  

 (1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารดวย

ผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาคิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ  

 (2) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียจากรายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตามขอ 44 และขอ 46 รายวิชาท่ี

นักเรียนเรียนเรียนซ้ํา  เรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนและนับจํานวนหนวยกิตตาม 49 

 (3) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียดังนี้  

  (ก) คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคเรียนคํานวณจากรายวิชาท่ีไดระดับผลกายเปน  เฉพาะใน

ภาคเรียนหนึ่งๆ 

  (ข) คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมคํานวณจากรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดและไดระดับผลการเรียน 

ต้ังแตสองภาคเรียนข้ึนไป 

 ขอ 49 นักเรียนผูใดประสงคจะเรียนซ้ํารายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียบตํ่ากวา 2.0 หรือเลือกเรียน

รายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉล่ียนะสมใหสูงข้ึนใหสถานศึกษาหรือ

สถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ภายในเวลากอนสําเร็จการศึกษา 

 การเรียนซ้ํารายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะจํานวน

หนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 

 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียน ต้ังแต 2.0 ข้ึนไป 

 รายวิชาท่ีเรียนซ้ํา หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) ใหถือระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2.0 

ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) ตามขอ 47 (2) หรือ (3) 

 ขอ 50 กรณีตามขอ  49 การคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ถาเปนรายวิชาท่ีเรียนซ้ําใหนับจํานวน

หนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ี 

เรียนแทนมาเปนตัวหาร 

 ขอ 51 ผูท่ีได ม.ส. ตามขอ 38 (3) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป 

 กรณีผูท่ีได ม.ส. เนื่องจากไมสมารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาไดตามกําหนดให

นักเรียนสงงานนั้นภายใน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไมสามารถดําเนินการไดให

สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร 

ท้ังนี้ ใหดําเนินการใหเสร็จสินภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
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 ขอ 52 นักเรียนตองเขารบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุก

รายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกําหนด ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด 

 นักเรียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการ

ประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

 ขอ 53 นักเรียนตองเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 60 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน  

 เมื่อนักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณฑในภาเรียนใด ถือวาประเมินผานในภาคเรียนนั้น 

ใหบันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียบแสดงผลการเรียน ชอง “ผลการเรียน” 

 หากนักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงาน

หรือกิจกรรมในสวนท่ีนักเรียนผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด 

เมื่อนักเรียนดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน แลวจึงบันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียบ

แสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น 

 ถานักเรียนดําเนินการไมครบถวน ถือวาประเมินไมผาน ใหบันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “มผ” 

 ใหนักเรียนท่ีเขาฝกอาชีพ หรือฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการเขารวมปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

สวนท่ี 3 

การตัดสินผลการเรียน 

 ขอ 54 การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการดังนี้  

 (1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา  

 (2) รายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแตระดับ 1 ข้ึนไปถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิตของ

รายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม  

 (3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลวนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตก 0 (ศูนย) ตามขอ 46 ใหรับการประเมิน

ใหมได 1 ครั้งภายในระยะเวลาท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการกําหนดท้ังนี้ไมเกิน 10 วันนับแตวันประกาศ

ผลการเรียนรายวิชาเวนแตมีเหตุสุดวิสัยหากประเมินใหมไมผานถาเปนรายวิชาบังคับท่ีกําหนดใหเรียนในแตละ

ประเภทวิชาสาขาวิชาใหเรียนรายวิชานั้นถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ไดจํานวน

หนวยกิตตองไมนอยกวารายวิชาท่ีศึกษาแทน  

 (4) การประเมินใหมตาม (3) ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน 1  

 ขอ 55 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหถือตามเกณฑตอไปนี้ 

 (1) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 

 (2) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
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 (3) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 (4) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด และ “ผาน” ทุก

ภาคเรียน 

 ขอ56 ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแลวแตกรณีเปนผูอนุมัติผลการเรียนและ

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ขอ 57 เมื่อนักรเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลวหากไดคา

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.50 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน

 เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.75 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรียน 

 เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน และไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.90 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรียน 

 ขอ 58 นักเรียนท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม 6 ภาคเรียนแลวแตยังไมเขาเกณฑ

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามขอ 55 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพ

นักเรียน ท้ังนี้ ใหเรียนไดไมเกิน 12 ภาคเรียน นับต้ังแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนโดยไมนับภาคเรียนท่ีลาพัก

การเรียน 

 นักเรียนท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนท่ี

สถานศึกษากําหนดแลว แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามขอ 55ในสถานศึกษาพิจารณา

วาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักเรียน ท้ังนี้ ใหเรียนไดไมเกิน 16 ภาคเรียน นับต้ังแตวันข้ึนทะเบียนเปน

นักเรียนโดยไมนับภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 

สวนท่ี 4 

การเทียบโอนผลการเรียนรู 

 ขอ 59 การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช เดียวกัน ใหสถานศึกษาท่ีรับนักเรียนเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชานอกจากรายวิชาท่ีได

ระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2.0 สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑ

มาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได 

  ขอ 60 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นซึ้งไมตํ่ากวาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

 (1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีมีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมตํ่ากวารอยละ60 และมีจํานวน

หนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตร  

 (2) รายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนต้ังแต 2.0 ข้ึนไปสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะทําการ

ประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได 

 ขอ 61 เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการวัดผล

ปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกท่ีนักเรียนเขาเรียน 
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 ขอ 62 การบันทึกผลการเรียนตามขอ 59 และ ขอ 60 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชา

และช่ือรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชท่ีใชในปจจุบัน โดยแสดงหมายเหตุวาเปน

รายวิชาท่ีรับโอนผลการเรียน 

 ขอ 63 สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่นในกรณีท่ี

สถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นไดโดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของ

หลักสูตรตามท่ีเห็นสมควรและใหสถานศึกษาท้ังสองแหงทําความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการ

เรียน 

 ขอ 64 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ ๒๗ ให

สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้ 

 (1) รับโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแต 20 ข้ึนไปหรือ  

 (2) รายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตํ่ากวา 20 สถานศึกษาท่ีรับโอนผลการเรียนหรือไมก็ไดข้ึนอยูใน

ดุลพินิจของสถานศึกษา 

 ท้ังนี้ ใหสถานศึกษาแจงใหนักรียนทราบกนอท่ีจะอนุญาตใหไปเรียน 

 การบันผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชาและช่ือรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชท่ีใชในปจจุบัน โดยระบุวารับโอนผลการเรียน 

 ขอ 65 กรณีท่ีมีการประเมินใหมตามขอ 59 และ 60 ระดับผลการเรียนใหเปนไปตามท่ีไดจากการ

ประเมินใหมแตตองไมสูงไปกวาเดิม 

 ขอ 66 นักเรียนท่ีมีความรูและประสบการณในงานอาชีพหรือฝกงานในสถานประกอบการหรือทํางานใน

อาชีพนั้นอยูแลวหรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียนหรือเขาเรียนแลวแตขอไปเรียนหรือฝก

ปฏิบัติในสถานประกอบการจะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสม

สําหรับรายวิชานั้นก็ไดโดยเทียบโอนไดไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตามหลักสูตแตละประเภทวิชาและ

สาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 

  การเทียบโอนความรูและประสบการณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีคุณะ

กรรมการอาชีวศึกษากําหนด 

 ถาผลการประเมินไมผานนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบ

โอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได 

 ขอ 67 นักเรียนท่ีสถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ59หรือขอ 60 แลวสอบเขาเรียนใหมใน

สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมไดใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาท่ียังปรากฏอยูใน

หลักสูตรนี้และไดระดับผลการเรียนต้ังแต 20 ข้ึนไป  
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หมวด 4 

เอกสารการศึกษา 

 ขอ 68 สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษาดังตอไปนี้  

 (1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียนตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชช่ือยอวา“ รบ.1 

ปวช.. "และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

 การจัดทํา ระเบียนแสดงผลการเรียน ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา ลงลายมือช่ือพรอมท้ัง วัน 

เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 (2) ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้และตองเก็บรักษาไว

ตลอดไป 

 การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษอังกฤษ ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทําลงลายมือช่ือ 

พรอมท้ัง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

 (3) แบบรายงานผลการเรียนของผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ใชช่ือยอวา 

 “รบ.2 ปวช.” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

 (4) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ 

 (4) สมุดประเมินผลรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น สมุดบันทึกการฝก

ประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน  

 (5) ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ 

 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 หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนาพรอมท้ัง วัน 

เดือน ป ท่ีออกสําเนา และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือช่ือกํากับท่ีรูปถาย 

 ขอ 74 นักเรียนท่ีตองการใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาให

สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนแลวแตกรณี ใบรับรองนี้มีอายุ 60 

วัน โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย 
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หมวดท่ี 5 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 75 สถานศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ใหถือ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

 ขอ 76 ในระหวางท่ียังมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือขอบังคับกรณีใดเพื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือขอบังคับท่ีกําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับไปพลาง

กอน เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ท้ังนี้ จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการ แนวปฏิบัติขอบังคับตาม

ระเบียบนี้ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 

พ.ศ. 2557 

***************************************** 

โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงพุทธศักราช 2557 เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2556 สมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศึกษา 2557 อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 8 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2547 พ.ศ. 2547)  

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

พุทธศักราช 2557  

 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

  “ สถาบัน” หมายความวาสถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 

  “ สถานศึกษา” หมายความวาวิทยาลัยและสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนท่ีจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 

  “ หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวาผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูอํานวยการสวนราชการของ

สถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหัวหนาสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนท่ี

จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 
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ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

  “ หนวยงานตนสังกัด” หมายความวาหนวยงานท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 อยูในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล 

  “ หลักสูตร” หมายความวาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 

  “ แผนการเรียน” หมายความวาแผนการเรียนของสถานศึกษาแตละภาคเรียนท่ีกําหนด

รายวิชาหรือกลุมวิชาและจํานวนหนวยกิตครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

  “ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง” หมายความวาการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงพุทธศักราช 2557 หลักจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาหรือระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทาใชอักษรยอ“ ปวส.” 

  “ ผูเขาเรียน” หมายความวาผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาหรือสมัครฝกอาชีพกับสถาน

ประกอบการท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  “ นักศึกษา” หมายความวาผูท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 

  “ ภาคเรียน” หมายความวาชวงเวลาท่ีสถานศึกษาเปดทําการสอนโดยกําหนดให ๑ ป

การศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคเรียนภาคเรียนละ 18 สัปดาห 

  “ ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวาชวงเวลาท่ีสถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียน

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ

ในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม 

  “ สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวนรานรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐและ

เอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

  “ ผูปกครอง” หมายความวาบิดามารดาและบุคคลอื่นท่ีทําหนาท่ีปกครองดูแลและใหความ

อุปการะแกนักศึกษาและใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูและความประพฤติ

ของนักศึกษาในระหวางท่ีเรียนอยูในสถานศึกษาและฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือฝก

อาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

  “ การศึกษาในระบบ” หมายความวาการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเนนการศึกษาสถานศึกษาเปน

หลักโดยมีการกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและการประเมินผลท่ีเปนเงื่อนไขของ

การสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 

  “ การศึกษานอกระบบ” หมายความวาการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและการประเมินผลท่ีเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาโดย

เนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละ

กลุม 

  “ การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวาการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
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  “ ผูควบคุมการฝก” หมายความวาผูท่ีสถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาท่ีประสานงาน

กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาและรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการรวมท้ังการ

ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

  “ ครูฝก” หมายความวาผูทําหนาท่ีสอนฝกอบรมนักศึกษาในสถานประกอบการตามหลักเกณฑ

ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

  “ ครูนิเทศก” หมายความวาครูท่ีสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาท่ีนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา

แกนักศึกษาท่ีฝกอาชีพและฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

  “ ครูท่ีปรึกษา” หมายความวาครูท่ีสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาท่ีใหคําแนะนําให

คําปรึกษาติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

  “ มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวาขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อใชเปนเกณฑในการ

กํากับดูแลตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

  “ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวาการทดสอบความรูความสามารถสมรรถนะ

ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑการ

ตัดสินไวชัดเจนพรอมท้ังจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขท่ีเปนมาตรฐาน  

  “ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวาคณะกรรมการผูทําหนาท่ีรับผิดชอบ

ในการอํานวยการติดตามและกํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 

ขอ 5. ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 

สภาพนักศึกษา 

สวนท่ี 1 

พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน 

 ขอ 6. ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเทาหรือ

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 ผูเขาเรียนท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ี

กําหนดหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและ

ประเมินผานใหครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 ความขอนี้ไมใชบังคับสําหรับผูท่ีเรียนเปนบางเวลาบางรายวิชาหรือบางสวนของรายวิชาโดยไมนับ

จํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 ขอ 7. ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

 (1) มีความประพฤติเรียบรอย  

 (2) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน  

 (3) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลงหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง  
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 (4) มีความเคารพเล่ือมใสศรัทธาตอสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริยดวยความบริสุทธิ์ใจ  

 (5) มีเจตคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (6) สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคีในวันทําสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุไมตํ่ากวา ๑๗ ป

บริบูรณและมีความต้ังใจท่ีจะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาท่ีสมัครผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

สวนท่ี 2 

การรับผูเขาเรียน 

 ขอ 8. การรับผูเขาเรียนใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถานศึกษากําหนดในกรณีท่ีมีการ

สอบคัดเลือกใหปฏิบัติดังนี้ 

  (1) ทําการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ

หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและสอบสัมภาษณดวยก็ได  

 (2) สถานศึกษาประกาศรับสมัครดําเนินการสอบและประกาศผลสอบตามวันและเวลาท่ีหนวยงานตน

สังกัดกําหนด  

 (3) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปนับแตวันประกาศผลการสอบการรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคีสถาน

ประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติท่ีกําหนดและตามจํานวนท่ีไดตกลง

รวมกับสถานศึกษาหรือจะมอบใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการหรือดําเนินการรวมกันก็ไดการรับผูเขาเรียนตาม

โครงการตางๆ ของสถานศึกษาใหสถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีกําหนดตามความเหมาะสมของโครงการ

นั้น 

 ขอ 9. ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญาเฉพาะผูท่ีผานการสอบคัดเลือกหรือไดรับการคัดเลือก 

สวนท่ี 3 

การเปนนักศึกษา 

 ขอ 10. ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษาสําหรับ

การศึกษาระบบทวิภาคีผูเขาเรียนตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา

และการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเองพรอมท้ังแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวันเวลาท่ี

สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ีสถานศึกษากําหนดท้ังนี้ให

เสร็จส้ินกอนวันเปดภาคเรียนโดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเช่ือถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัวในกรณี

ผูเขาเรียนท่ีบรรลุนิติภาวะสถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

ระเบียบนี้หรือไมก็ไดใหสถานศึกษาจัดการประชุมช้ีแจงผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อใหทราบแนว

ทางการเรียนและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ขอ 11. ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษาบัตรประจําตัวตองระบุเลขท่ีช่ือสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษาช่ือช่ือสกุลนักศึกษารหัสประจําตัวนักศึกษาเลขประจําตัวประชาชนวันออกบัตรวันหมดอายุ

ลายมือช่ือหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนและใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษาหนาตรง
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ไมสวมหมาวกไมสวมแวนตาดําแตงเครื่องแบบนักศึกษาถายไวไมเกิน 6 เดือนติดลงในบัตรกับใหมีลายมือช่ือ

นักศึกษาใหมีตราของสถานศึกษาท่ีมุมใดมุมหนึ่งของรูปถายนักศึกษาโดยใหติดท่ีรูปถายบางสวนบัตรประจําตัวนี้

ใหมีอายุเทากับระยะเวลาท่ีมีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้นแตตองไมเกิน 2 ปนับแตวันออกบัตรถาบัตร

ประจําตัวหมดอายในระหวางท่ียังมีสภาพนักศึกษาก็ใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปนป ๆ ไปสถานประกอบการจะ

ใชบัตรประจําตัวท่ีสถานศึกษาออกใหหรือจะออกใหใหมตามความตองการของสถานประกอบการก็ได 

 ขอ 12. ใหสถานศึกษาแตงต้ังครูท่ีปรึกษาเพื่อทําหนาท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนใหคําปรึกษา

ติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษาและใหสถานประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการ

ฝกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

สวนท่ี 4 

การพนสภาพและคืนสภาพนักศึกษา 

 ขอ 13. การพนสภาพนักศึกษาเปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้  

 (1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 (2) พนสภาพนักศึกษาตามขอ 59 หรือขอ 60  

 (3) ลาออก  

 (4) ถึงแกกรรม  

 (5) สถานศึกษาส่ังใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

  ก. ขาดเรียนขาดการฝกอาชีพขาดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพหรือขาดการติดตอกับ

สถานศึกษาและหรือสถานประกอบการเกินกวา 15 วันติดตอกันซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณา

แลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกรรมอยางอื่นท่ีแสดงวาไมมีความต้ังใจท่ีจะศึกษาเลาเรียนหรือรับ

การฝกอาชีพหรือรับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

  ข. ไมยืนคําขอกลับเขาเรียนภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียนหรือ

ฝกอาชีพตามขอ 19  

  ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ 26  

  ง. ตองโทษคดีอาญาโดยคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทจ. ขาดพื้นความรูตามท่ีกําหนดไวในขอ 6 หรือ 

  ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามท่ีกําหนดไวในขอ 7  

 ขอ 14. ผูท่ีพนสภาพนักศึกษาตามขอ 13 (3) (5) ก. ข. และค. ถาประสงคจะขอคืนสภาพการเปน

นักศึกษาจะตองยื่นคําขอตอสถานศึกษาแหงนั้นภายใน 1 ปนับแตวันถัดจากวันพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ือ

สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได 

 ขอ 15. การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ 14 ใหปฏิบัติดังนี้  

 (1) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนเวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  

 (2) ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาไวมานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จ

การศึกษาดวย 
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สวนท่ี 5 

การพักการเรียน 

 ขอ 16. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือฝก

อาชีพไดตามท่ีเห็นสมควรเมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

 (1) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษาหรือดูงานหรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการใน

การเขารวมประชุมหรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม  

 (2) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานโดยมีคํารับรองแพทยปริญญา  

 (3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด  

 (4) เหตุจําเปนอยางอื่นตามท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีท่ีมี

นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพต้ังแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา 1 ปสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร 

 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ี

สถานศึกษากําหนดแตถานักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวนสําหรับภาคเรียนนั้นแลวไมตองชําระ

คารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก 

 ขอ 17. นักศึกษาท่ีขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรตอ

สถานศึกษาโดยมีผูปกครองเปนผูรับรองสําหรับผูท่ีบรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ไดเมื่อไดรับอนุญาตแลว

จึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพไดมิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียนเวนแตเหตุสุดวิสัย 

 ขอ 18. การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพใหสถานศึกษาทําหลักฐานเปนลาย

ลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบเวนแตผูท่ีบรรลุนิติภาวะท่ีไมมีผูปกครองมอบตัวใหแจงนักศึกษาโดยตรง 

 ขอ 19. นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพเมื่อครบกําหนดเวลาท่ีลาพักการเรียนหรือการฝก

อาชีพแลวใหยื่นคําขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตอหัวหนา

สถานศึกษาภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดหากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักศึกษาเวนแต

เหตุสุดวิสัย 

 

สวนท่ี 6 

การลาออก 

 ขอ 20. นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษาตองใหผูปกครองเปนผูรับรองการลาออกเวน

แตผูท่ีบรรลุนิติภาวะ 

 ขอ 21. นักศึกษาท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหถือวานักศึกษาผูนั้น

มีสภาพนักศึกษามาต้ังแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ 
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หมวด 2 

การจัดการเรียน 

สวนท่ี 1 

การเปดเรียน 

 ขอ 22. ใหสถานศึกษา1กําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยป

การศึกษาการเปดและปดสถานศึกษาหากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียนแตกตางไปจาก

ระเบียบดังกลาวใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด 

 ขอ 23. สถานศึกษาท่ีเปดภาคเรียนฤดูรอนใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปด

ภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

สวนท่ี 2 

การลงทะเบียนรายวิชา 

 ขอ 24. สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จกอนวันเปด

ภาคเรียน 

 ขอ 25. สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 24 ก็ไดโดยให

สถานศึกษากําหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือไม

เกิน 5 วันนับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอนการลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่งนักศึกษาตองชําระคาปรับตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 ขอ 26. นักศึกษาท่ีมิไดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดตามขอ 25 ถา

ประสงคจะรักษาสภาพนักศึกษาตองติดตอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันส้ินสุดการ

ลงทะเบียน 

 ขอ 27. การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา 

 ขอ 28. นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดพรอมท้ัง

ชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองไดจะมอบหมายใหผูอื่นมาลงทะเบียน

แทนใหสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

 นักศึกษาท่ีประสงคของผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชาใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา

อนุญาตเปนราย ๆ ไปท้ังนี้ตองชําระใหเสร็จส้ินกอนวันประเมินผลการเรียน 

 ขอ 29. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนไมเกินภาคเรียนละ 22 หนวยกิตสําหรับการเรียนแบบ

เต็มเวลาและไมเกินภาคเรียนละ 12 หนวยกิตสําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลาสําหรับการลงทะเบียนรายวิชาใน

ภาคเรียนฤดูรอนใหลงทะเบียนไดไมเกิน 12 หนวยกิตเวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา 

 หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนในการลงทะเบียนรายวิชาท่ีแตกตางไปจากเกณฑขางตน

อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
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 ขอ 30. นักศึกษาท่ีโอนผลการเรียนรูตามขอ 61 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสําเร็จ

การศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

นักศึกษาท่ีโอนผลการเรียนรูตามขอ 62 และขอ 68 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสําเร็จ

การศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

สวนท่ี 3 

การเปลี่ยนการเพิ่มและการถอนรายวิชา 

 ขอ 31. นักศึกษาจะขอเปล่ียนรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนไวแลวหรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน 15 

วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 5 วันนับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอนสวนการขอถอนรายวิชาตองกระทํา

ภายใน 30 วันนับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 10 วันนับแตวันเปดภาคเรียน ฤดรอน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําไดถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร 

การขอเปล่ียนขอเพิ่มหรือขอถอยรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษาและครูผูสอนประจํารายวิชา 

 ขอ 32. การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามขอ 31 ใหลงอักษร“ ถ. น” ในระเบียนแสดงผลการเรียน

ของ      “ ระดับผลการเรียน”  

 การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 31 และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควรใหลง

อักษร“ ถ.น” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของ“ ระดับผลการเรียน” แตถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นไมมีเหตุผล

อันสมควรใหลงอักษร“ ถ.ล” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง“ ระดับผลการเรียน” 

สวนท่ี 4 

การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ขอ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการเสริมความรู

โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได 

 ขอ 34. เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1.0 ข้ึนไปถือวา

ประเมินผานใหบันทึก“ ม. ก "ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของ“ ระดับผลการเรียน" ถาผลการประเมินไม

ผานไมตองบันทึกรายวิชานั้นและใหถือเปนการส้ินสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมา

รวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

สวนท่ี 5 

การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 ขอ 35. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมตํ่ากวารอยละ 80  ของเวลาเปดเรียนเต็มสําหรับ

รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันเปนรายๆ ไปได  

 นักศึกษาท่ีไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่งจะขอประเมินเทียบโอนความรูและ

ประสบการณตามขอ 68 ในภาคเรียนนั้นมิได 

 ขอ 36. การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติดังนี้  

 (1) เวลาเปดเรียนเต็มตามปกติไมนอยกวาภาคเรียนละ 18 สัปดาห  
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 (2) นักศึกษาท่ียายสถานศึกษาระหวางภาคเรียนใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาท้ังสองแหงรวมกัน 

 (3) นักศึกษาท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียนแลวมา 

      รวมกัน  

 (4) นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพในภาคเรียนใดไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนหรือฝก

อาชีพในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียนหรือฝกอาชีพกอนและหลังการลาพักการเรียนหรือฝกอาชีพในภาค

เรียนนั้นมารวมกัน  

 (5) รายวิชาท่ีมีครูผูสอนหรือครูฝกต้ังแต 2 คนข้ึนไปและแยกกันสอนใหนําเวลาเรียนท่ีเรียนกับครูผูสอน

หรือครูฝกทุกคนมารวมกัน  

 (6) ถามีการเปล่ียนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชาใหนับเวลาเรียนต้ังแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม 

สวนท่ี 6 

การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน 

 ขอ 37. นักศึกษาท่ีไมสามารถเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด

สถานศึกษาอาจอนุญาตเล่ือนการประเมินไดในกรณีตอไปนี้  

 (1) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกอนหรือระหวาการประเมินสรุปผลการเรียน  

 (2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาท่ีตามกฏหมาย 

 (3) เปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานศึกษาประกอบการ ในการเขารวมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ

อยางอ่ืน โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 

 (4) มีความจําเปนอยางอื่นโดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาเปนความจําเปน

อยางแทจริง 

 ขอ 38. นักศึกษาจะขออนุญาตเล่ือนการประเมินออกไปไดไมเกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการ

เรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

 ขอ 39. ถาเปนกรณีท่ีสามารถกําหนดวันประเมินไดก็ใหสถานศึกษากําหนดวันประเมินไวในหนังสือ

อนุญาตใหเล่ือนการประเมินแตไมสามารถกระทําไดก็ใหเปนหนังสือของนักศึกษาซึ่งพรอมท่ีจะรับการประเมิน

ยื่นคํารองตอสถานศึกษาเพื่อขอเขารับการประเมินพรอมท้ังหลักฐานการอนุญาตใหเล่ือนการประเมินท้ังนี้ตองไม

เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไปหากพนกําหนดนี้ใหถือวาขาดการ

ประเมินสรุปผลการเรียนและใหสถานศึกษาทําการประเมินตัดสินผลการเรียน  

หมวด 3 

การประเมินผลการเรียน 

สวนท่ี 1 

หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 ขอ 40. ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน 

 ขอ 41. ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิตจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาใหถือ

ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
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 ขอ 42. ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน

หรือเมื่อส้ินสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชาสําหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการใหครูฝกและครูนิเทศกรวมกันประเมินผลการเรียน 

 ขอ 43. ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษาดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

สวนท่ี 2  

วิธีประเมินผลการเรียน 

 ขอ 44. การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษาใหประเมินเปนรายวิชาโดยดําเนินการประเมิน

ตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียนดานความรูความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและ

การปฏิบัติงานท่ีมอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาค

เรียนโดยพิจารณาจากการประเมินในแตละกิจกรรมและงานท่ีมอบหมายในอัตราสวนตามความสําคัญของแตละ

กิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายและจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อส้ินสุดภาคเรียนใหดําเนินการ

ประเมินผลการเรียนนักศึกษาท่ีเรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการตามวิธีการท่ีครูฝกและครูนิเทศกําหนด 

 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. รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามขอ 45 ไมไดใหใชตัวอักษรตอไปนี้ 

 ข.ร หมายถึง   ขาดเรียนไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินสรุปผลการเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนตํ่า 

     กวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย 

 ข.ป หมายถึง   ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไมครบโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไม 

      มีเหตุผลอันสมควร 

 ข.ส หมายถึง    ขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมี 

       เหตุผลอันสมควร 

 ถ.ล หมายถึง   ถอนรายวิชาภายหลังกําหนดโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผล 

      สมควร 
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 ถ.น หมายถึง   ถอนรายวิชาภายในกําหนด 

 ท. หมายถึง    ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายใหทํา 

 ม.ส หมายถึง    ไมสมบูรณเนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้งหรือไมสงงานอัน 

      เปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดดวยเหตุสุดวิสัย 

 ม.ท หมายถึง    ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนท่ีขาดของรายวิชาท่ีไม 

      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. นักศึกษาท่ีทําการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายใหทําในรายวิชาใด

ใหสถานศึกษาพิจารณาผลการเรียนใหไดคะแนน 0 (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้นหรือในรายวิชานั้นหรืออาจตัดคะแนน

ความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติท่ีสถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแต

กรณี 

 ขอ 49 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียใหปฏิบัติดังนี้  

 (1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารดวย

ผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาคิดทศนิยมสิงตําแหนงไมปดเศษ  

 (2) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียจากรายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตามขอ 45 และขอ 46 รายวิชาท่ี

นักเรียนเรียนเรียนแทนใหใชระดับผลการเรียนสุดทายและนับจํานวนหนวยกิตมาเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว 

 (3) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ียดังนี้  

  ก. คาระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคเรียนคํานวณจากรายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตาม (2) 

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ  

  ข. คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมคํานวณจากรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดและไดระดับผลการเรียน

ตาม (2) ต้ังแตสองภาคเรียนข้ึนไป 
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 ขอ 50. ผูท่ีได ม.ส   เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้งตองรับการประเมินทดแทนสวน

ท่ีขาด ภายใน 10 วันนับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชาหากพนกําหนดนี้ใหถือวาไมสามารถเขารับการ

ประเมินทดแทน (ม. ท) ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไปท้ังนี้ให

ประเมินทดแทนในรายวิชาท่ีไมสมบูรณใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 

 ผูท่ีได  ม.ส  เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดใหสงงาน

นั้นใหสมบูรณภายใน 10 วันนับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชาหากพนกําหนดใหสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการทําการตัดสินผลการเรียนยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเปน

รายๆ ไป 

 กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหครูผูสอนหรือครูฝกรายงานใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูควบคุมการ

ฝกทราบทุกราย 

 ขอ 51. นักศึกษาตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาหรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เห็นสมควร 

 ขอ 52. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหระดับผลการประเมินดังนี้ 

 ผาน หมายถึง  ผลการประเมินผานเกณฑ 

 ไมผาน หมายถึง  ผลการประเมินไมผานเกณฑ 

สวนท่ี 3 

การตัดสอนผลการเรียน 

 ขอ 53. การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการดังนี้ 

 (1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา  

 (2) รายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแตระดับ 1 ข้ึนไปถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิตของ

รายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม  

 (3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลวนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตก 0 (ศูนย) ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้นถาเปน

รายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ไดจํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวารายวิชาท่ีเรียนแทนและให

ลงหมายเหตุในรบ.1 ปวส. วาใหเรียนแทนรายวิชาใด 

 ขอ 54. การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงใหถือตาม

เกณฑตอไปนี้  

 (1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภท

วิชาและสาขาวิชา  

 (2) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาหครบทุกภาคเรียนโดยของเวลาท่ีจัด

กิจกรรมในแตละภาคเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60  

 (3) ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา  
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 (4) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

เกณฑท่ีกําหนด  

 หากนักศึกษามีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมตํ่ากวารอยละ 60 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมเรียนใดโดยเหตุ

สุดวิสัยใหสถานศึกษาศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ 

 เมื่อนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใดใหบันทึกช่ือกิจกรรมตัวอักษร“ ผ” ใน

ระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง“ ผาน” หากนักศึกษาเขาราปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน

หรือไมไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเลยใหสถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนท่ีนักศึกษาผูนั้นไมได

เขารวมปฏิบัติใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาท่ีสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีการเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด

ข้ึนถือวามีผลตามความใน (4)  

 ขอ 55. ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาแลวแตกรณีเปนผูอนุมัติผลการเรียนและการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ขอ 56. นักศึกษาผูใดประสงคจะเรียนรายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2. 00 หรือเลือกเรียน

รายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือกเพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหสูงข้ึนใหสถานศึกษาหรือ

สถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลากอนสําเร็จการศึกษา 

 การเรียนซ้ํารายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียวสวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะจํานวน

หนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 

 ขอ 57 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้จะกระทําเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียนต้ังแต 2 ข้ึนไป

เทานั้น 

 รายวิชาท่ีเรียนซ้ําหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2 ตามเดิม

ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 49  

  ขอ 58. กรณีตามขอ 57 การคิดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมถาเปนรายวิชาท่ีเรียนซ้ําใหนับจํานวนหนวย

กิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียวสวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทน

มาเปนตัวหาร 

  ขอ 59. เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียนหากไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา   

1. 75 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน 

  ขอ 60. นักศึกษาท่ีไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติเรียนซ้ําหรือเรียนแทนรายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2 หรือเทียบโอนผลการเรียนรูมาเปนเวลารวม 4 ภาคเรียนแลวแตยังไม

เขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวในขอพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือพนสภาพ

นักศึกษาตองไมเกิน 8 ปการศึกษานับต้ังแตวันข้ึนทะเบียนเปน 55 นักศึกษา โดยไมนับภาคเรียนท่ีลาพักการ

เรียนเขารวมดวย 
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หมวด 4 

การเทียบโอนผลการเรียนรู 

 ขอ 61. การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตรการเทียบ

โอนผลการเรียนรูวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 หรือรายวิชาตามขอ 6 วรรคสองใหสถานศึกษาท่ีรับนักเรียน

เขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชานอกจากรายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2 สถานศึกษาจะรับโอน

หรือจะทําบารประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได 

 ขอ 62. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก. พ. รับรองคุณวุฒิไมตากวา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรอจากหลักสูตรอื่นใดท่ีมีรายวิชาลักษณะเดียวกันแตเรียกช่ือเปนอยางอื่น

ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาเองการสถานศึกษาเอกชนหรือหนวยงานของ

ราชการไดตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

 (1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีมีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมตํ่ากวารอยละ 2 และมีจํานวน

หนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตร  

 (2) รายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนต้ังแต 2 ข้ึนไปสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะทําการ

ประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได 

 ขอ 63. การขอโอนผลการเรียนรายวิชาใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการประเมินผลภาคแรกท่ีเขา

เรียนในกรณีมีคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการระเบียบหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการถาย

โอนผลการเรียนเรื่องใดไวเปนการเฉพาะใหถือปฏิบัติตามคําส่ังระเบียบหลักเกณทดังกลาวนั้น 

 ขอ 64. การบันทึกผลการเรียนตามขอ 61 และขอ 62 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชา

และช่ือรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 โดยแสดงหมายเหตุวาเปนรายวิชา

ท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชารหัสวิชาใดยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ  

 ขอ 65. สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่นในกรณีท่ีสถานศึกษา

ไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นไดโดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร

ตามท่ีเห็นสมควรและใหสถานศึกษาท้ังสองแหงทําความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

 ขอ 66. ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ 65 ให

สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้  

 (1) รับโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแต 2 ข้ึนไปหรือ  

 (2) รายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมก็ไดใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานศึกษา 

 ท้ังนี้ใหสถานศึกษาแจงนักศึกษาทราบกอนท่ีจะไดอนุญาตใหไปเรียน 

 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชาและรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโดยระบุวารับโอนจากสถานศึกษาแหงอื่นรหัสวิชาใดยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะเรื่อง

นั้น   



    คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี                                               57 

ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

 ขอ 67. กรณีท่ีมีการประเมินใหมตามขอ 61 และขอ 66 ระดับผลการเรียนใหเปนไปตามท่ีไดจากการ

ประเมินแตตองไมสูงไปกวาเดิม 

 ขอ 68. นักเรียนท่ีมีความรูและประสบการณในงานอาชีพหรือฝกงานในสถานประกอบการหรือทํางาน

ในอาชีพนั้นอยูแลวหรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียนหรือเขาเรียนแลวแตขอไปเรียนหรือฝก

ปฏิบัติในสถานประกอบการจะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสม

สําหรับรายวิชานั้นก็ไดโดยเทียบโอนไดไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตรแตละประเภท

วิชาและสาขาวิชา 

 ถาผลการประเมินไมผานนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบ

โอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได 

 ขอ 69. นักเรียนท่ีสถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ 59 หรือขอ 60 แลวสอบเขาเรียนใหมใน

สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมไดใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาท่ียังปรากฏอยูใน

หลักสูตรนี้และไดระดับผลการเรียนต้ังแต 2.00 ข้ึนไป 

 ขอ 70. นักเรียนท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ 61 และขอ 62 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ในสถานศึกษาท่ีขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

 นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ 68 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา

ท่ีขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา 

 นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนตองลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสําเร็จการศึกษาไมนอย

กวา 1 ภาคเรียน 

สวนท่ี 5  

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 ขอ 71. สถานศึกษาท่ีเปดทําการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหแกนักศึกษาท่ีไมไดสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกําหนดตองจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้น ๆ พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือสถานศึกษากําหนดแลวแตกรณี

หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นท่ีเปดสอนรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาท่ีเทียบเทากันก็ไดหรือ

ลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ 68  

 ขอ 72. การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหปฏิบัติเชนเดียวกับการประเมินผลการ

เรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโดยใหระดับผลการประเมินดังนี้ 

  ผาน หมายถึง  ผลการประเมินผานเกณฑ 

  ไมผาน หมายถึง  ผลการประเมินไมผานเกณฑ 

 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตองเรียนใหไดระดับผลการประเมิน“ผาน” ทุก

รายวิชา 
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หมวด 4  

เอกสารการศึกษา 

 ขอ 73. สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษาดังตอไปนี้  

 (1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษาตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชช่ือยอวา 

“รบ.1 ปวส.” และตองเก็บรักษาไวตลอดไปการจัดทํา“ รบ.1 ปวส.” ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทําลง

ลายมือช่ือพรอมท้ังวันเดือนปและใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร  

 (2) ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้และ

ตองเก็บรักษาไวตลอดไปการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ใหหัวหนางาน

ทะเบียนเปนผูจัดทําลงลายมือช่ือพรอมท้ังวันเดือนปและใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียน

และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแบบรายงานผลการเรียนของผู ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 (รบ.2 ปวส.) ตามแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บ

รักษาไวตลอดไป  

 (3) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้  

 (4) สมุดประเมินผลรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นนอกเหนือจากรบ.

1 ปวส. และรบ.2 ปวส. สมุดการบันทึกการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือ

สมุดรายงานของนักศึกษา  

 (5) ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ 

 ขอ 74. ในสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักศึกษาใหนักศึกษาและผูปกครองทราบเรียน 

 ขอ 75. ใหสถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรแกนักเรียนตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา 

 ขอ 76. ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบและหลักฐานการประเมินผลการเรียนเวบนเวลาไม

นอยกวา 1 ปการศึกษา 

 ขอ 77. ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.) และสําเนาแสดงผลการเรียนฉบับเปน

ภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) เปนเอกสารรับรองผลการเรียนแทนใบสุทธิและใบรับรองตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา 

 ขอ 78. การทําสําเนารบ.1 ปวส. จะใชวิธีพิมพใหมหรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับแลวใหเขียนหรือ

ประทับตรา“ สําเนาถูกตอง” ใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาพรอมท้ังวันเดือนปท่ีออกสําเนาและหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือช่ือกํากับท่ีรูปถาย 

 ขอ 79. นักเรียนท่ีตองการใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา

ใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนหรือสําเนารบ.1 ปวส. แลวแต

กรณีใบรับรองนี้มีอายุ 60 วันโดยใหสถานศึกษากําหนดอายุไวดวย 
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หมวด 5  

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 80. สถานศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2546 กอน

ระเบียบนี้ใชบังคับใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2546 พ. ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ท่ีใชบังคับอยูเดิม

จนกวาจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

 

ระเบียบการของวิทยาลัย 

ขอ 26 ระเบียบการเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียน 

 -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  1. นักเรียนชาย - หญิง 

  2. อายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป 

  3. เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ึ 3 หรือเทียบเทา 

  4. มีความประพฤติเรียบรอย 

  5. มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพท่ีไมขัดตอวิชาชีพท่ีจะเรียน 

  6. ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรง 

  7. พรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยไมมีขออางใดๆ 

  8. ความเล่ือมใสศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  9. มีเจตคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยเปนประมุข 

 

 -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ังสูง (ปวส.) 

  1. นักเรียนชาย - หญิง 

  2. อายุต้ังแต 14 ปข้ึนไป 

  3. เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ึ 6 /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเทา 

  4. มีความประพฤติเรียบรอย 

  5. มีสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพท่ีไมขัดตอวิชาชีพท่ีจะเรียน 

  6. ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรง 

  7. พรอมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยไมมีขออางใดๆ 

  8. ความเล่ือมใสศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  9. มีเจตคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 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  เรียบจนต้ังแตเวลา   08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. 

  - รอบบาย  เรียนต้ังแตเวลา       15.30 น. ถึงเวลา  21.00 น. 

  - รอบเสาร - อาทิตย   เรียนต้ังแตเวลา       08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. 

 2. รอบเชา  ทําการสอนต้ังแต  วันจันทร ถึงวันศุกร 

     รอบบาย  ทําการสอนต้ังแต  วันจันทร ถึงวันเสาร 

     รอบเสาร-อาทิตย ทําการสอนต้ังแต  วันเสาร   ถึงอาทิตย 

 3. พักกลางวัน  ต้ังแต 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. 

 4. ใน 1 ปการศึกษา แบงเปน 2 ภาคเรียน ใน 1 ภาคเรียนมีการเรียนอยางนอย 18 สัปดาห 

  ภาคเรียนท่ี 1  เปดเรียนวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง วันท่ี 10 ตุลาคม รวม 19 สัปดาห 

    ปดภาคเรียนท่ี 1 ระหวางวันท่ี  11  ตุลาคม  - 31  ตุลาคม   

  ภาคเรียนท่ี 2 เปดเรียนวันท่ี 1 พฤศจิกายน  ถึง  วันท่ี  13 มีนาคม  รวม 19 สัปดาห 

    ปดภาคเรียนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 14 มีนาคม - 31 มีนาคม 

โรงเรียนอาจจัดใหมีการเรียนภาคฤดูรอน ระหวางวันท่ี  1 - 30 เมษายน  ของทุกปการศึกษา 

ขอ 30 วันหยุด 

 1. รอบเชา  หยุดวันเสาร - วันอาทิตย 

 2. รอบบาย  หยุดวันอาทิตย 

 3. รอบเสาร - อาทิตย หยุดวันจันทร - วันศุกร 

ขอ 31 การแตงการของนักเรียน/นักศึกษา ชายและหญิง 

 (แตงกายตามระเบียบของโรงเรียนวาดวยเครื่องแบบนักเรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนุญาต) 
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 ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับปวช.) 

 -เส้ือสีขาวปกเช้ิต ตอบาหลังไมมีจีบ แขนส้ัน ดานหนา ผาอกตลอดติดกระดุมสีขาวกลมขนาดเสน - ผา

ศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร มีกระเปาท่ีอกเส้ือดานซาย และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง เหลือง 

และฟา ท่ีกระเปาเส้ือขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ผูกเนคไท สีแดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาว

สลับฟา มีสัญลักษณเปนตราวิทยาลัยท่ีปลายเนคไท 

 -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 หุมปลายเทาดวยหนังเกล้ียงสีดํา 

 -ถุงเทา สีดําแบบนักเรียนไมมีลวดลาย 

ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับ ปวช.) 
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ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับปวช.) 

 -เส้ือปกเช้ิตขาว แขนยาว สาบหนาผาตลอด ติดกระดุม จํานวน 5 เม็ด มีสาบดานหนา มีกระเปาท่ีอก

ซาย กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยไหมสีแดง ฟา และเหลือง ผูกเนคไทสี

แดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาวสลับฟา มีลักษณเปนตราวิทยาลัยท่ีปลายเนคไท 

 -กระโปรง สีกรมทา จีบพับตามกน 3 จีบ ท้ังดานหนาและดานหลังยาว คลุมเขา 

 -เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี

ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด 

 -รองเทา หนังสีดํา หุมสนและปลายเทา 

 -ถุงเทา สีขาวส้ันไมมีลวดลาย 

ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับ ปวช.) 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับ ปวส.) 

 -เส้ือสีขาวปกเช้ืต ตอบาหลังไมมีจีบ แขนยาว ดานหนาผาอกตลอด ติดกระดุมสีขาวกลมขนาด

เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร มีกระเปาท่ีอกเส้ือดานซาย 

 -เส้ือสูทสีกรมทาเขม ปกเช้ิต แขนยาว ติดกระดุมสีทองจํานวน 3 เม็ด ตรงปลายแขนเส้ือ เส้ือผาอก

ตลอด ติดกระดุมสีทองกลม จํานวน 2 เม็ด มีกระเปาท่ีอกเส้ือดานซาย และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสี

แดง เหลือง และฟา ท่ีกระเปาเส้ือขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร เข็มสีทอง มีตราสัญลักษณ

วิทยาลัย ติดท่ีอกเส้ือดานขวา เนคไท ผาทอสีน้ําเงินลายคาดเฉียงสีทองสลับแดง และมีตราสัญลักษณวิทยาลัย

พิมพท่ีตรงกลาง 
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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 หุมปลายเทาดวยหนังเกล้ียงสีดํา 

 -ถุงเทา สีดําแบบนักเรียนไมมีลวดลาย 

ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย (ระดับ ปวส.) 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับ ปวส.) 

 -เส้ือสีขาวปกเช้ิต ตอบาหลังไมมีจีบ แขนส้ัน ดานหนา ผาอกตลอดติดกระดุมสีขาวกลมขนาด

เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร 

 -เส้ือสูทสีกรมทาเขม ปกเช้ิต แขนยาว ติดกระดุมสีทองจํานวน 3 เม็ด ตรงปลายแขนเส้ือ เส้ือผาอก

ตลอด ติดกระดุมสีทองกลม จํานวน 2 เม็ด มีกระเปาท่ีอกเส้ือดานซาย และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสี

แดง เหลือง และฟาท่ีกระเปาเส้ือขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร เข็ม สีทอง มีตราสัญลักษณ

วิทยาลัย ติดท่ีอกเส้ือดานขวา เนคไท ผาทอสีน้ําเงินลายคาดเฉียงสีทองสลับแดง และมีตราสัญลักษณวิทยาลัย

พิมพท่ีตรงกลาง กระโปรง สีกรมทาเขม ทรงตรง ติดชิปหลัง ขอบเอวเรียบ ยาวคลุมเขา ดานหลังผาซอนกัน 

 -เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี

ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด 

 -รองเทา คัทชูสีดําหุมสนและปลายเทา สนสูงไมเกิน 2 นิ้ว 
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ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง (ระดับ ปวส.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 

 -เส้ือชอป คอปกเช้ิตสีกรมทา ตัวเส้ือผาสีกรมทา มีจีบ 2 ขาง ตอบาหลังสีเทา ปกตัวหนังสือคําวา ASIA 

ขนาด 4 เซนติเมตร และคําวา ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE ขนาด 1 เซนติเมตร 

ดวยดายสีเหลือง ขอบชายเส้ือดางลาง ท้ังซาย ขวาเปนสีเทาขนาด 2 นิ้ว ปลายแหลมติดกระดุมดําเส้ือแขนส้ัน 

ขอบแขนดานลางเปนสีกรมทา กวาง 3 - 3.5 เซนติเมตร แขนเส้ือดานซายมีท่ีเสียบปากกา 2 ชอง ดานหนาผา

อกตลอด สาบเส้ือดานหนาสีกรมทา กวาง 3 - 3.5 เซนติเมตร ใชกระดุมสีดํากลมแบบขนาดเสนผาศูนยกลางไม

เกิน 1 เซนติเมตร จํานวน 6 เม็ด มีกระเปา ทางอกซาย 1 กระเปา ขนาดกวาง 12.5 - 14 เซนติเมตร และลึก

ต้ังแต 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 

 -รองเทาเซฟต้ีสีน้ําตาล หรือสีดําไมมีลวดลาย 

 -ถุงเทา สีดําแบบนักเรียนไมมีลวดลาย 
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ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนชาย (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนหญงิ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

 -เส้ือปกเช้ิตขาว แขนยาว สาบหนาผาตลอด ติดกระดุม จํานวน 5 เม็ด มีสาบดานหนา มีกระเปาท่ีอก

ซาย กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง ฟา และเหลือง ผูกเนค

ไท สีแดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาวสลับฟา มีสัญลักษณเปนตราวิทยาลัยท่ีปลายเนคไท 

 -ชุดเดรสแขนกุด คอวี สีเทา ทรงเอ ยาวคลุมเขา และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง ฟา และ

สีเหลือง ดานซายมือ มีหูเข็มขัด 2 หู มีซิปยาวดานหลัง เข็มขัดทําจากผาสีเทา หัวเข็มขัดรูปสีเหล่ียมผืนผาขอบ

มน ทําดวยอลูมิเนียมหุมดวยผาสีเทา ขนาดยาว 7 เซนติเมตร กวาง 5 เซนติเมตร  

 -รองเทา คัทชูสนหุมสน และปลายเทา สีขาว ไมมีลวดลาย 

ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนหญงิ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว) 
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ชุดฝกปฏิบัติงานนักเรียนชาย (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -เส้ือปกเช้ิตขาว แขนยาว สาบหนาผาตลอด ติดกระดุม จํานวน 5 เม็ด มีสาบดานหนา มีกระเปาท่ีอก

ซาย กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร และปกตราสัญลักษณวิทยาลัยดวยไหมสีแดง ฟา และเหลือง ผูกเนค

ไท สีแดงเลือดหมู ลายคาดเฉลียงสีขาวสลับฟา มีสัญลักษณเปนตราวิทยาลัยท่ีปลายเนคไท 

 -เส้ือสูท สีเทาแขนยาว ปลายแขนเส้ือติดกระดุม 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 ดานขางลําตัวมีกระเปาตามแนวตะเข็บท้ัง 2 ขาง ดานหลังมีกระเปาแบบเจาะเรียบไมมีลวดลายท้ัง 2 

ขาง  

 -เข็มขัดใชสายเข็มขัดหนังสีดํา มีปลอกสีเดียวกันสําหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเปนโลหะสีเงินมี

ตราเครื่องหมายของวิทยาลัยบนหัวเข็มขัด 

 -รองเทาหนังสีดําหุมสน และปลายเทา สีขาว ไมมีลวดลาย 

 -ถุงเทา สีดําไมมีลวดลาย 
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ขอควรปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา 

1. การลงทะเบียนเรียน 

 วิทยาลัยฯจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนใหเสร็จกอนวันเปดภาคเรียนซึ่งการลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

เรียนนั้นตองชําระเงินท่ีงานการเงินของวิทยาลัยฯหรือโอนเงินผานธนาคารกสิกรไทยช่ือบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยี

เอเชียลพบุรีเลขท่ีบัญชี 506-2-22892-1 สาขาวงเวียนสะแกวโดยติดตอสอบถามยอดท่ีตองชําระไดท่ีงานการเงิน

ของวิทยาลัยฯหากนักเรียนนักศึกษามีเหตุขัดของทางการเงินประสงคจะขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน

ใหนักเรียนนักศึกษายื่นคํารองขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียนไดท่ีงานการเงินโดยนักเรียนนักศึกษาจะตองชําระให

เสร็จส้ินในภาคเรียนนั้นๆเพื่อสิทธิในการเขาสอบในการยื่นคํารองขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียนผูบริหารวิทยาลัย

ฯจะเปนผูพิจารณาอนุญาตนักเรียนนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 กรณีนักเรียนนักศึกษาประสงคจะพักการเรียนใหนักเรียนนักศึกษาติดตอขอลาพักการเรียนกอนวันเปด

ภาคเรียนโดยตองชําระคาคํารองขอลาพักการเรียนท่ีงานการเงิน 

 กรณีนักเรียนนักศึกษาประสงคจะยายสถานศึกษาหรือลาออกใหนักเรียนนักศึกษาติดตอขอยาย

สถานศึกษาหรือลาออกกอนวันเปดภาคเรียนโดยตองชําระคาใชจายคางจายสวนท่ีเหลือท้ังหมดท่ีงานการเงิน  

2. การมาเรียน  

 2.1 นักเรียนนักศึกษาเขาแถวเคารพธงชาติบริเวณหนาเสาธงเวลา 7.50 น.  

 2.2 นักเรียนนักศึกษาเขาหองเรียนเวลา 8.15 น.  

 2.3 นักเรียนนักศึกษาท่ีมาสายเกิน 8.30 น. ตองโทรศัพทใหครูท่ีปรึกษาออกมารับท่ีประตูหนารั้ว 

       วิทยาลัย  

3. การพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา  

 3.1 นักเรียนนักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

  1. เมื่อนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  2. เมื่อนักเรียนนักศึกษาสมัครใจลาออก  

  3. เมื่อนักเรียนนักศึกษาถึงแกกรรม  

  4. เมื่อนักเรียนนักศึกษาขาดเรียนติดตอกันเกิน 15 วันโดยไมมีเหตุผลอันควร  

  5. เมื่อนักเรียนนักศึกษาประพฤติผิดกฎระเบียบของวิทยาลัยฯอยางรายแรง  

 3.2 การพนสภาพโดยวิทยาลัยส่ังใหพนสภาพนักเรียนนักศึกษา (คัดช่ือออก) ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

       ตอไปนี้  

  1. ขาดเรียนนานเกิน 15 วันโดยพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันควรหรือมีพฤติกรรม 

     อยางอื่นท่ีแสดงวาไมมีความต้ังใจท่ีจะศึกษาเลาเรียน  

  2. ไมมาติดตอรักษาสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา  

  3. ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยฯหรือของราชการหรือประพฤติผิด 

      ศีลธรรมอยางรายแรงจนเปนท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงแกวิทยาลัย 
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 3.3 นักเรียนนักศึกษาพนสภาพไปแลวมีความประสงคจะขอกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารองขอกลับเขา

เรียนวันท่ีวิทยาลัยฯภายใน 1 ปนับต้ังแตวันถัดจากวันพนสภาพเพื่อใหวิทยาลัยฯพิจารณาวาสามารถกลับเขา

เรียนไดหรือไม 

 การกลับเขาเรียนนักเรียนนกัศึกษาตองปฏิบัติดังนี้  

  1. นักเรียนนักศึกษาตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนเวนแตการกลับเขาเรียนใน

ภาคเรียนเดียวกัน  

  2. ตองเรียนตามหลักสูตรเดิมท่ีใชอยูในขณะนั้น  

  3. ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบไดไวและเปนรายวิชาท่ีปรากฏอยูในหลักสูตร

ขณะนั้นมานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการจบหลักสูตร  

4. การออกนอกบริเวณวิทยาลัย 

 ถานักเรียนนักศึกษาตองการออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯใหปฏิบัติดังนี้  

 4.1 ใหนักเรียนนักศึกษาเขียนใบลาขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯโดยกรอกขอมูลใหเรียบรอย  

 4.2 การออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองครูท่ีปรึกษาครูผูสอนหัวหนางาน

ปกครองรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเซ็นตตามลําดับ  

 4.3 ใหนักเรียนนักศึกษานําใบลาขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯดังกลาวแสดงใหครูหรือ

เจาหนาท่ีตึกบุษราคัมสัมโพธิ์ตรวจสอบเพื่อแจงใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเปดประตูหนารั้ววิทยาลัยฯ  

 4.4 หากนักเรียนนักศึกษาฝาฝนขอปฏิบัติดานการปลอดภัยดังกลาวมาขางตนออกนอกบริเวณวิทยาลัย

ฯโดยไมไดรับอนุญาตจะมีความผิดและทางวิทยาลัยฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน  

5. การเก็บของหายหรือการเก็บสิ่งของได  

 5.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีทําของหายภายในวิทยาลัยฯใหไปแจงท่ีงานประชาสัมพันธเพื่อประกาศใหผูท่ี

เก็บของนั้นๆไดนํามาสงคืนท่ีงานประชาสัมพันธ  

 5.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีเก็บส่ิงของไดใหนําไปสงท่ีงานประชาสัมพันธเพื่อประกาศหาเจาของส่ิงของนั้นๆ  

6. การสูบบุร่ีและสิ่งเสพติดทุกชนิด 

 การสูบบุหรี่และเสพส่ิงเสพติดทุกชนิดในบริเวณวิทยาลัยฯหรือขณะแตงเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาไม

วาสถานท่ีใดก็ตามถือเปนความประพฤติท่ีไมเหมาะสมมีความผิดและจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 

7. การรับประทานอาหาร 

 วิทยาลัยฯมีโรงอาหารโดยมีรานขายอาหารเพียงพอสําหรับนักเรียนนักศึกษาจึงขอใหปฏิบัติดังนี้  

 7.1 การซื้ออาหารและเครื่องด่ืมใหเขาคิดตามลําดับกอนหลัง  

 7.2 รับประทานอาหารภายในโรงอาหารหรือบริเวณโตะหินออนท่ีวิทยาลัยฯจัดไวใหไมอนุญาตใหและ

เครื่องด่ืมไปรับประทานในหองเรียนหรือภายในอาคารเรียน  

 7.3 รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบของการรับประทาน  

 7.4 เมื่อรับประทานเสร็จใหนําภาชนะไปใสในท่ีรองรับตามจุดท่ีวิทยาลัยฯกําหนด  
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 7.5 การรับประทานอาหารในระหวางเวลาเรียนหรือนําอาหารเครื่องด่ืมไปทานในหองเรียนหรืออาคาร

ถือวาเปนการกระทําผิด  

 

8. การเยี่ยมหรือการมาขอพบนักเรียนนักศึกษา 

 ใหผูมาเยี่ยมหรือขอพบนักเรียนนักศึกษาติดตอครูหรือเจาหนาท่ีท่ีหองธุรการเพื่อใหประกาศเสียงตาม

สายใหนักเรียนนักศึกษามาพบวิทยาลัยฯไมอนุญาตใหผูมาเยี่ยมหรือขอพบนักเรียนนักศึกษาเดินเขาไปตามหา

เอง  

9. การลาหยุด 

 นักเรียนนักศึกษาจะตองเขียนใบลาหยุดโดยกรอกขอมูลใหครบถวนเรียบรอย การลาตองไดรับอนุญาต

จากผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา ครูผูสอน หัวหนางานปกครอง รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา และ

ผูอํานวยการ เซ็นตามลําดับ แลวตองสงใบลา ภายใน 7 วัน  

10. การจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา 

 วิทยาลัยฯจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาดวยเครื่องทําบัตรคอมพิวเตอรนักเรียนนักศึกษาเมื่อ

ไดรับบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาแลวจะตองแสกนบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเขา-ออกวิทยาลัยฯทุก

วันท่ีมาวิทยาลัยฯต้ังแตวันเปดภาคเรียน จนถึงวันปดภาคเรียน 

 กรณีท่ีนักเรียนนักศึกษาทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาสูญหายใหแจงขอทําบัตรใหมท่ีงานทะเบียน

โดยตองชําระคาคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาท่ีงานการเงิน 

11. การเรียนวิชาทหารและผอนผันการเกณฑทหาร 

 วิทยาลัยมีภารกิจดําเนินการ 2 ลักษณะคือ  

  11.1 ระดับช้ันปวส. การเรียนวิชาทหารจะรับสมัครผูท่ีเรียนวิชาทหารมาแลวตอเนื่องจะไม

เปดรับสมัครปท่ี 1 โดยสมัคร ณ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาตามกําหนดท่ีจะประกาศใหทราบระดับช้ัน

ปวช. เปดรับสมัครผูเรียนวิชาทหารต้ังแตช้ันปท่ี 1 ตามเกณฑของกรมรักษาดินแดน  

  11.2 การผอนผันการเกณฑทหารหรือการผอนผันการเรียกเขารับราชการใหแกนักศึกษาท่ีมี

อายุครบกําหนดการเรียกเขารับราชการทหารในแตละปใหสงสด. 9 สต. 35 สําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียน

บานจํานวน 2 ชุดและนํารูปถายไปยื่นคํารองขอหนังสือรับรองการเปนนักเรียนนักศึกษาท่ีงานทะเบียนและนํา

เอกสารมาติดตอท่ีงานบริหารท่ัวไปตามท่ีวิทยาลัยประกาศใหทราบ  

12. วาดวยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  

 12.1 งานพยาบาลหองพยาบาลท่ีอยูอาคารเพชรราศีมีอาจารยและเจาหนาท่ีคอยดูแลนักเรียนนักศึกษา

ท่ีมีความประสงคจะใชบริการใหปฏิบัติดังนี้ 

 กรณีเจ็บปวยขอยา  

  1. ถานักเรียนนักศึกษาเจ็บปวยในช่ัวโมงเรียนใหขออนุญาตอาจารยประจําวิชาทุกครั้ง  

  2. แจงอาการเจาหนาท่ีและอาจารยผูดูแลเพื่อวินิจฉัยเบ้ืองตนและจายยาไดถูกตองเมื่อ 

     ไดรับยาแลวลงบันทึกรับยาในแบบฟอรมบันทึกทุกครั้ง  
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  3. หามหยิบยารับประทานเอง  

  4. นักเรียนท่ีเจ็บปวยดวยโรคติดตอเชนอีสุกอีใสตาแดงเจาหนาท่ีและอาจารยผูดูแลจะ 

     ติดตอใหผูปกครองมารับกลับบาน 

 กรณีขอนอนพัก  

  1. เจาหนาท่ีและอาจารยผูดูแลสอบถามอาการและเปนผูอนุญาตใหนอนพักโดยนําหนงัสือ 

      ไปแจงใหอาจารยประจําวิชาเซ็นรับทราบ  

  2. ถอดรองเทาถุงเทาทุกครั้งไวหนาหองพยาบาลใหเรียบรอย  

  3. นักเรียนนักศึกษารักษามารยาทและความสงบเรียบรอยในขณะนอนพัก  

  4. หามหยิบเวชภัณฑใด ๆ มาใชกอนไดรับอนุญาต  

 12.2 งานประกันอุบัติเหตุ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีจัดใหมีการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลหมูนักเรียนผูทํา

ประกันเสียคาเบ้ียประกันคนละ 200 บาทตอปกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ระยะเวลาคุมครอง 1 ปแต

วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 ส้ินสุดวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 มีรายละเอียดในการรับสิทธิ์ดังนี้  

  1. ใหความคุมครองอุบัติเหตุตลอด 24 ช่ัวโมงท่ีเกิดท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ  

  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. ในกรณีท่ีเขารับการรักษาจะตองสํารองจายไปกอนโดยนําใบเสร็จฉบับจริงและใบรับรอง

แพทยฉบับจริงมาทําเรื่องเบิกคารักษาไดท่ีงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหากเขารักษาโรงพยาบาลตามระบุไว

ในกรมธรรมประกันภัยไมตองสํารองจายคารักษาพยาบาล  

  5. วิธีการเบิกเงินเมื่อไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตองมีเอกสารดังนี้  

   5.1. กรอกใบเรียกรองคาสินไหมทดแทนสวนบุคคลของบริษัท (ขอรับเอกสารท่ี 

         งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา)  

   5.2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเทานั้น  

   5.3. ใบรับรองแพทยฉบับจริงเทานั้นโดยแพทยตองมีใบประกอบโรคศิลป (ตองระบุ

สาเหตุ, ตําแหนง, อาการท่ีรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใหชัดเจนละเอียดสมบูรณกรณีถูกยิงถูกทํารายรางกายตองมี

รายงานบันทึกประจําวันต้ังแตเกิดเหตุจนถึงผลสรุปคดีจากเจาหนาท่ีตํารวจและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอผูบาดเจ็บ

ไดโดยตรงและเบอรตํารวจ)  
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กรณีเสียชีวิต  

 1. ใบมรณะบัตร  

 2. หนังสือรับรองการตาย  

 3. ใบรายงานช้ันสูตรศพของสถาบันนิติเวช  

 4. รายงานบันทึกประจําวันของตํารวจขอการเกิดเหตุและขอเสียชีวิต  

 5. บัตรประจําตัวผูเสียชีวิตและบัตรประชาชน (ถาอายุ 15 ป)  

 6. ทะเบียนบานผูเสียชีวิตประทับคําวา“ ตาย”  

 7. บัตรประชาชนและทะเบียนบานผูรับผลประโยชน (บิดา-มารดา) ตองมีท้ังคู  

 8. เบอรโทรศัพทญาติผูเสียชีวิตและตํารวจ  

 9. กรณีถูกยิงถูกทํารายตองมีผลสรุปคดีจากเจาหนาท่ีตํารวจ 

หมายเหตุ ตองใชเอกสารตัวจริงในการยืนเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนและจะคืนเอกสารภายใน 1 สัปดาห 

    

   5.4 ใบมอบอํานาจจากผูปกครอง  

   5.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ  

   5.6 สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน  

   5.7 สําเนาทะเบียนบาน 

ขอยกเวนท่ีบริษัทประกันไมจายคาสินไหมทดแทน  

 1. เจ็บปวยธรรมดาท่ีไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ  

 2. ปวดเมื่อย ปวดคอ ปวดหลัง กลามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ เปนการเลนหักโหม  

 3. การเลนเครื่องผาดโผน เลนสเก็ต สกี โดดรม เลนประทัด พลุ ดอกไมไฟ วัตถุระเบิด ปนลม  

 4. การทะเลาะวิวาท ภัยสงคราม ภัยจลาจล อุบัติเหตุขณะการกระทําท่ีอยูภายใตฤทธิ์สุรา  

    ยาเสพติด การฆาตัวตาย ทํารายตัวเอง การกออาชญากรรม 

 5. อุบัติเหตุเกี่ยวกับฟน เชนรักษารากฟน ใสเดือยฟน ครอบฟน ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ตอเติม 

    ฟนบิน ซอมฟนปลอม ฯลฯ  

 6. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมการ ผาตัดหรือตกแตง 

 7. คาทําบัตรคาบํารุงคาบริการอื่นๆ คาเบ็ดเตล็ดคาใชจายตางๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับการรักษาเชน

คาอาหารคาไฟฟาคานิติเวชคาเวชทะเบียนคาปรึกษาแพทยคารถพยาบาลคาไมเทาคาหองพัก ฯลฯ  

13. ประเภทความผิดและการลงโทษ 

 เพื่อรักษาไวซึ่งช่ือเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัยฯและเพื่อมารยาทอันดีงามความประพฤติอันเรียบรอย

ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งศึกษาในวิทยาลัยฯแหงนี้วิทยาลัยฯจึงไดกําหนดหลักเกณฑการลงโทษการตัดคะแนน

ความประพฤติตามมาตรฐานความผิดของนักเรียนนักศึกษาเพื่อความเหมาะสมและเปนไปอยางเสมอภาค

วิทยาลัยฯจึงไดออกประกาศไวดังนี้ 
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 ขอ 1. ครูอาจารยทุกคนในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี มีอํานาจเสนอใหตัดคะแนนหรือเพิ่ม 

         คะแนนความประพฤติไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

 ขอ 2. เกณฑการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 

ความประพฤติ / พฤติกรรม การตัดคะแนน การลงโทษ 

1. มาเรียน  

1.1 มาสาย (ต้ังแตเวลา 08. 20 น. 

เปนตนไป)  

1.2 หลีกเล่ียงการทํากิจกรรมหนา

เสาธง  

1.3 ไมเขาหองเรียน  

1.4 หนีเรียนหรือหลบออกจาก

วิทยาลัย 

 

2 

 

5 

 

10 

10 

 

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม  

 

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม 

 

วากลาวตักเตือน แจงผูปกครอง

แจงผูปกครอง ทํากิจกรรม 

2. การปฏิบัติตน  

2.1 ไมนําบัตรประจําตัวนักเรียน / 

นักศึกษามา 

2.2 ไมรักษามารยาทในการเขา

ประชุม 

2.3 หลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรม

ตางๆ 

2.4 ทําลายทรัพยสมบัติของทาง

วิทยาลัย  

2.5 ลักทรัพย 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 

 

20 

 

วากลาวตักเตือน 

 

วากลาวตักเตือน 

 

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม 

 

แจงผูปกครองชดใชคาเสียหาย 

 

บันทึกภาคทัณฑเสนอผูอํานวยการ 

3. การรับประทานอาหาร  

3.1 นําน้ําหรืออาหารทุกชนิดเขา

ไปรับประทานในหอง เรียนบน

อาคารเรียนและท่ีประกาศหาม 

3.2 รับประทานอาหารไมตรงตาม

เวลาท่ีวิทยาลัยกําหนด 

 

5 

 

 

5 

 

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม 

 

 

วากลาวตักเตือน 
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4. การแตงกาย 

4.1 ใสเครื่องประดับท่ีหามใสมา

วิทยาลัย (ในกรณียึดไวนักเรียน / 

นักศึกษาผูหญิงการใสตางหูใหใส

แ บ บ เ ม็ ด ก ร ะ ดุ ม ไ ม ฉู ด ฉ า ด ) 

ขอตกลงของงานปกครอง  

4.2 แตงกายผิดระเบียบของทาง

วิทยาลัยตามขอตกลงของงาน

ปกครอง 

  -เส้ือ 

  -กางเกง / กระโปรง  

-รองเทา 

-เข็มขัด 

-เนคไท 

-ชุดพละ 

-เส้ือซับในนักเรียนหญิง 

4.3 ทรงผมผิดระเบียบ 

4.4 เล็บมือยาว 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางละ 5 

 

 

 

 

10 

- 

 

วากลาวตักเตือน แลวทางวิทยาลัย

ยึดไว 

 

 

 

วากลาวตักเตือน หากปฏิบัติอีก

เชิญกลับบาน 

 

 

 

 

 

วากลาวตักเตือนและใหดําเนินการ

แกไขในวันถัดไป 

ตัดท้ิงหรือปรับเปล่ียนทันที 

5.การทําผิดระเบียบเรื่องส่ิงเสพติด 

5.1 สูบบุหรี่  

5.2 พกพาหรือนําส่ิงเสพติดทุก

ชนิดเขามาวิทยาลัย  

5.3 ด่ืมสุราหรือของมึนเมา 

5.4 ติดส่ิงเสพติดอยางรายแรง

กัญชายาบาเปนตน 

 

20 

20 

 

20 

20 

 

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ 

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ 

 

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ 

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ 

6. การกระทําผิดระเบียบบน

หองเรียนแสดงพฤติกรรมรบกวน

กระบวนการเรียนการสอนใน

หองเรียน 

5 

 

 

 

วากลาวตักเตือน 

7. การกระทําความผิดในหองเรียน 

7.1 ยืนนั่งบนพนักผิงระเบียงเลน

หยอกลอบนอาคารเรียนและสง

เสียงดัง  

 

3 

 

 

 

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม 
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7.2 ท้ิงขยะไมถูกท่ีหรือสรางความ

สกปรก  

7.3 กอการทะเลาะวิวาทท้ังในและ

นอกวิทยาลัย  

7.4 เลนการพนันท้ังในและนอก

วิทยาลัย 

5 

 

30 

 

30 

วากลาวตักเตือน ทํากิจกรรม 

 

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ 

 

ทําทัณฑบน เสนอผูอํานวยการ 

8. การกระทําผิดเรื่องมารยาท

ท่ัวไป  

8.1 พูดจาหรือแสดงกิริยาไมสุภาพ  

8.2 ปลอมลายมือผูปกครองครู

อาจารยและทําเอกสารเท็จ  

8.3 ประพฤติตนเปนท่ีเส่ือมเสียตอ

วิทยาลัย 

 

 

10 

20 

 

30 

 

 

วากลาวตักเตือน 

ทําทัณฑ บนเสนอผูอํานวยการ 

 

ทําทัณฑ บนเสนอผูอํานวยการ 

ขอท่ี 3 การเพิ่มคะแนนความประพฤติ  

  3.1 เกณฑการเพิ่มคะแนนความประพฤติ  

   1. ครู อาจารยทุกคนในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี มีอํานาจเสนอใหคะแนน และ

เพิ่มคะแนนความประพฤติไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

   2. เกณฑการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม 

กิจกรร/ความประพฤติ การเพิ่มคะแนน ระยะเวลา 

1.ชวยกันรักษาความสะอาดของวิทยาลัยฯ 

นอกเหนือจากการทําเวรและคําส่ัง เชน ทํา

ความสะอาด กวาดใบไมและเก็บขยะ

บริเวณรอบวิทยาลัย 

5 ใชเวลาชวงพักกลางวันหรือหลักเลิกเรียนโดยมี

ครูเวรประจําวันเปนผูควบคุม 

2.เก็บของท่ีมีราคาไมเกิน 50 บาท 5 ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง 

3.การกระทําความดีอื่นใดท่ีเทียบไดกับการ

กระทําความดีตามขอท่ี 1 และ 2 

5 ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง 

4.ชวยกิจกรรมของวิทยาลัยฯเพื่อใหงาน

นั้นๆ กาวหนาดวยความต้ังใจจริง 

10 ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง 

5.เก็บของท่ีมีราคาไมเกิน 500 บาทนํามา

ประกาศหนาเสาธง 

10 ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง 

6.ช้ีชองทางหรือแนะแนวทางใหครู อาจารย

ทราบแหลงอบายมุข เพื่อปราบปรามแกไข

และบอกช่ือ-สกุล ของผูกระทํา 

10 ตลอดปการศึกษา โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง 
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7.นักเรียน นักศึกษา มาเรียนทุกวัน มีความ

ตรงตอเวลา ตลอดภาคเรียนของแตละภาค 

10 ตลอดปการศึกษา 

8.เปนการกระทําทีนําช่ือเสียงมาสูวิทยาลัย

ฯทําใหบุคคลภายนอกรูจักวิทยาลัยฯมาก

ข้ึน เชน  

-การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะตางๆ ท้ัง

ในและนอกสถานศึกษา 

20 ตลอดปการศึกษา 

9.การกระทําความดีอื่นใด ท่ีเทียบไดกับ

การกระทําความดีตามขอท่ี 8 

20 ตลอดปการศึกษา 

  

 ขอ 4 นักเรียนนักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมถึง 41 คะแนนใหนําเขาคณะกรรมการงาน

ปกครองพิจารณาดําเนินการแลวรายงานใหผูบริหารทราบตามลําดับ 

 ขอ 5 การตัดคะแนนความประพฤติในการทําความผิดอื่นๆนอกเหนือท่ีระบุไวในประกาศวิทยาลัยฉบับนี้

ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการงานปกครอง 

 ขอ 6 การทําความผิดทุกทัณฑบนทุกภาคทัณฑตองเชิญผูปกครอง  

14. วาดวยระเบียบหองสมุด  

 14.1. ระเบียบการใชหองสมุด  

  1. เปดบริการใหเขาใชหองสมุดเวลา 12. 15-13. 15 น.  

  2. ในชวงเวลาเรียนตามปกติถามีครูผูสอนมาใชหองสมุดในคาบเรียนนั้นโดยกรอกขอความ 

     ใชหองสมุดพรอมดวยหัวเรื่องท่ีตองการคนควาใหชัดเจน  

  3. หากผูใชบริการหองสมุดพบปญหาตางๆใหติดตอเจาหนาท่ีหรือบรรณารักษหองสมุด 

 14.2. ขอปฏิบัติในการใชหองสมุด  

  1. ผูใชตองแตงกายใหเรียบรอยและกรอกขอมูลการเขา-ออกหองสมุดทุกครั้ง  

  2. ผูใชตองสํารวมกิริยาวาจาและปฏิบัติตนไมใหเปนท่ีรบกวนผูอื่น  

  3. หามนํากระเปาใสหนังสือ หีบหอ อาหารเครื่องด่ืมเขาในหองสมุด  

  4. หามสูบบุหรี่ในบริเวณหองอานหนังสือ  

  5. หามฉีกทําลายหรือขโมยหนังสือวารสารหรือเอกสารของหองสมุดผูกระทําผิดจักตอง 

      ไดรับโทษแลวแตกรณีมีโทษสูงสุดไลออก  

  6. ผูใชตองปฏิบัติตามระเบียบการของหองสมุดโดยเครงครัด 
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15. วาดวยงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

 
ความเปนมา 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2538 โดย

กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยไดรวมพิจารณาและเล็งเห็นความสําคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศและเพื่อแกปญหาทางสังคมเรื่องความเหล่ือมลํ้าทางดานการศึกษาจึงไดมีมติรวมกันในหลักการโครงการ

จัดต้ังกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาโดยมีกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและบวงมหาวิทยาลัยเปน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล และบมจ. ธนาคารกรุงไทยทําหนาท่ีบริหารจัดการเงินใหกูยืม 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 16 มกราคมพ. ศ. 2539 ใหเริ่มดําเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุน

หมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ. ศ. 2491 กองทุนฯจึงเริ่มเปดใหกูยืมต้ังแตป

การศึกษา 2539 ดวยงบประมาณประจําปจํานวนกวา 3, 652 ลานบาทและไดรับการจัดสรรงบประมาณสมทบ

เปนรายปตามความจําเปนโดยมีหลักการพื้นฐานวา“ เพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียนนักศึกษาซึ่งมาจากครอบครัวท่ีมี

รายไดนอยสําหรับศึกษาตอต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ท้ังสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญา

ตรีในประเทศรวมท้ังการศึกษานอกระบบตอเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตรและประเภทท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยนักเรียนนักศึกษาจะตองชําระคืนพรอมดอกเบ้ียอัตราตํ่าเมื่อจบการศึกษาแลว”  

 ตอมารัฐบาลเล็งเห็นวากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษานั้นเอื้อประโยชนแกนักเรียนนักศึกษาท่ีดอย

โอกาสอยางแทจริงจึงประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลใหกองทุนฯมี

ฐานะเปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและมีโครงสรางการดําเนินงานท่ีมั่นคงและ

เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึนจากยุคแรกสํานักงานต้ังอยูท่ีกรมบัญชีกลาง

ในป พ. ศ. 2544 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดยายมายังสํานักงานแหงใหม ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห

สํานักงานใหญจวบจนปจจุบัน 

วัตถุประสงคของการจัดต้ัง 

 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเงินกูยืมแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน

คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพระหวางศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษาดําเนินการใหกูยืมต้ังแตปการศึกษา 2539 โดยใหเงินกูยืมแกนักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย

ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรีกองทุนนับเปนกลไกสําคัญ
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ของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อใหเยาวชนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน 

พันธกิจ 

 “ ใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยดวยการบริหารจัดการและระบบ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

และหลักธรรมาภิบาล”  
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รายการเอกสารและหลักฐานท่ีใชประกอบการพจิารณาผูกูยืมเงิน 

1. แบบคําขอกูยืมเงินท่ีจัดพิมพออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคําขอกูยืมเงินท่ีเปนเอกสาร (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. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนวหรืออาจารยท่ีปรึกษา (แบบกยศ.103)  

4. แผนผังแสดงท่ีต้ังของท่ีอยูอาศัยพรอมรูปถายท่ีอยูอาศัยของบิดามารดาหรือผูปกครอง  

5. ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา  

6. เอกสารอื่นๆซึ่งสถานศึกษาใชพิจารณาเพิ่มเติม  

7. บันทึกกิจกรรมจิตอาสาท่ีระบุการทํากิจกรรมและจํานวนช่ัวโมงท่ีชัดเจน 

หมายเหตุ  

 (1) กรณีผูขอกูบิดามารดาผูปกครองและ / หรือคูสมรสของผูขอกูยืมเงินมีการเปล่ียนแปลงช่ือสกุล 

 ใหแนบสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

 (2) กรณีบิดามารดาของผูขอกูเสียชีวิตใหแนบสําเนาใบมรณบัตรหรือสําเนาทะเบียนบานท่ีประทับ 

 คําวา“ ตาย” ประกอบการพิจารณา  

 (3) กรณีบิดามารดาของผูขอกูยืมเงินหยาราง (กรณีจดทะเบียนสมรส) ใหแนบสําเนาใบหยา 

 ประกอบการพิจารณา  

 (4) สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงลายมือช่ือโดยเจาของเอกสารเชนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ของบิดาบิดาตองเปนผูรับรองสําเนาถูกตองเปนตน 

1. เปนผูมีสัญชาติไทย  

2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดดังนี้ ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวาผูท่ี

มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป  

รายไดตอครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  
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 (ก) รายไดรวมของผูขอกูยืมรวมกับรายไดของบิดามารดา(กรณีท่ีบิดามารดาเปนผูปกครอง)  

 (ข) รายไดรวมของผูขอกูยืมรวมกับรายไดของผูปกครอง (กรณีท่ีผูปกครองมิใชบิดามารดา)  

 (ค) รายไดรวมของผูขอกูยืมรวมกับรายไดของคูสมรส (กรณีท่ีผูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว)  

3. ตองมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษากําหนดดังนี้  

 3.1 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน

สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัดควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวง

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  

 3.2 เปนผูมีผลการเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉล่ียสะสมหนึ่ง

ปการศึกษากอนหนาปท่ีจะขอกูยืมไมตํ่ากวา 2.00 สําหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุมดังตอไปนี้  

  3.2.1 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหมหรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปล่ียนระดับการศึกษาท่ีศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

  3.2.2 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเล่ือนข้ันปทุกระดับการศึกษา  

 3.3 เปนผูมีความประพฤติดีไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาข้ันรายแรงหรือไมเปนผูท่ีมีความ

ประพฤติเส่ือมเสียเชนหมกมุนในการพนันเสพยาเสพติดใหโทษด่ืมสุราเปนอาจิณหรือเท่ียวเตรในสถานบันเทิง

เริงรมยเปนอาจิณเปนตน  

 3.4 เปนผูท่ีทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาท่ีจะขอกูยืม

โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะท่ีนาเช่ือถือตามจํานวนช่ัวโมงท่ี

กําหนดสําหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุมดังตอไปนี้  

  3.4.1 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหมหรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปล่ียนระดับการศึกษาท่ีศึกษาใน

ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีไมกําหนดจํานวนช่ัวโมง  

  3.4.2 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเล่ือนช้ันปทุกระดับการศึกษาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมงการทํา

ประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะหมายถึงการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนสังคมหรือประเทศชาติใน

ลักษณะอาสาสมัครเพื่อชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อชวย

สรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกันอยางมีความสุขซึ่งจะตองไมเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนและ

ไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะการจาง  

 3.5 ตองมีอายุในขณะท่ีขอกูโดยเมื่อนับรวมกันระยะเวลาปลอดหนี้ 2 (สอง) ปและระยะเวลาผอน 

 ชําระอีก 15 (สิบหา) ปรวมกันแลวตองไมเกิน 60 (หกสิบ) ป  

 3.6 ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมากอน  

 3.7 ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจําในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเต็มเวลา  

 3.8 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

 3.9 ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ 

 ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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ผูคํ้าประกันในสัญญากูยืมเงิน (ขอใดขอหนึ่ง)  

 1) บิดามารดาหรือผูปกครอง  

 2) กรณีบิดามารดาเสียชีวิตใหผูปกครองท่ีรับอุปการะเล้ียงดูลงนามแทน  

 3) บุคคลท่ีประกอบอาชีพมีรายไดนาเช่ือถือ  

 4) กรณีคูสมรสของผูคํ้าประกันไมใหความยินยอมใหผูคํ้าประกันลงนามฝายเดียวได  

 5) กรณีไมมีบุคคลคํ้าประกันใหใชหลักทรัพยแทน 

การลงนามคํ้าประกันในสัญญากูยืมเงิน 

 ผูคํ้าประกันลงลายมือช่ือคํ้าประกันในสัญญากูยืมตอหนาสถานศึกษาหากผูคํ้าประกันมีท่ีอยูหางไกลจาก

สถานศึกษาใหจัดสงสัญญาใหผูคํ้าประกันลงลายมือช่ือคํ้าประกันไดและตองใหเจาพนักงานทะเบียนทองท่ี 

(อําเภอ)  

ในเขตพื้นท่ีท่ีผูคํ้าประกันอาศัยอยู ลงนามรับรองลายมือช่ือของผูคํ้าประกัน 

บุคคลผูรับรองรายไดในสัญญากูยืมเงิน (ขอใดขอหนึ่ง)  

 1) เจาหนาท่ีของรัฐหรือเจาหนาท่ีของผูรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว 

    เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542  

 2) สมาชิกสภาเขตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

 3) หัวหนาสถานศึกษาท่ีผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู 

เร่ืองอื่นท่ีควรถือปฏิบัติ  

 1) ตองไมทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกูยืมท่ีไดรับ  

 2) กรณีท่ีตองการแกไขแหงใดในสัญญาสามารถทําไดโดยกลับเขาสูระบบ e-studentloan และส่ัง 

    พิมพใหมตามข้ันตอนในการขอกูยืมขางตน  

 3) เอกสารทุกฉบับตองลงลายมือรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของเอกสารเปนผูลงลายมือช่ือดวย 

    ตนเอง ไดแก ผูกูยืมบิดามารดาผูปกครองและผูคํ้าประกันผูรับรองเงินเดือนหรือรายไดอาจารย 

    แนะแนวและอาจารยท่ีปรึกษาเปนตน  

 4) ผูกูยืมผูคํ้าประกันผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีผูกูยืมยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตองลงลายมือช่ือดวย 

    ตนเอง  

 5) ผูกูยืมผูคํ้าประกันผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีท่ีมิใชบิดาหรือมารดา) ใหใชท้ังสําเนาบัตรประจําตัว 

    ประชาชนและสําเนาทะเบียนบานและตองรับรองสําเนาดวยตนเองทุกฉบับในกรณีท่ีผูคํ้าประกัน 

   ผูแทนโดยชอบธรรมเปนบุคคลเดียวกันใหใชสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเพียง1 

    ชุด  

 6) เอกสารสัญญาจัดทําข้ึน 2 ฉบับมีขอความถูกตองตรงกันโดยผูกูยืมตองจัดเก็บสัญญากูยืมคูฉบับ 

     ไวกับตนเองจนกวาจะชําระหนี้ไดเสร็จส้ินแลว  

 7) ผูกูยืมตองเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไวกับตนเองแมวาในภายหลังจะบอกเลิก 

     สัญญาการกูยืมก็ตามและไมควรใหผูอื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน  
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 8) เพื่อสิทธิประโยชนในอนาคตของผูกูยืมตองแจงสถานภาพกับธนาคารกรุงไทยไดทราบในกรณีท่ีมี 

     การเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว (ใชแบบฟอรมกยศ. 203) อันไดแก 

  -การเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  -การเปล่ียนท่ีอยูปจจุบันและท่ีอยูตามภูมิลําเนา 

  -การยายสถานศึกษา  -การสําเร็จการศึกษา          -การเลิกการศึกษา 

          หากผูกูยืมไมไดขอกูยืมเงินหรือไมไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตอเนื่องในปการศึกษาปจจุบันและไมรายงาน

สถานภาพการศึกษาตอคณะกรรมการกองทุนฯจะถือวาผูกูยืมไดสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว 

หลักเกณฑการชําระหนี้ 

 กรณีทําสัญญากับธนาคารกรุงไทย (คลิกเขาเว็บไซตธนาคารกรุงไทย)  

 1. เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาเปนเวลา 2 ปถือวาผูกูยืมเปนผูครบกําหนดชําระหนี้

ผูกูยืมเงินมีหนาท่ีตองชําระเงินกูยืมคืนใหกับกองทุนตามระยะเวลาและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบของ

คณะกรรมการกองทุนฯ  

 2. ผูกูยืมท่ีกําลังศึกษาอยูและไมไดกูยืมเงินติดตอกันเปนเวลา 2 ปและไมไดแจงสถานภาพการเปน 

นักเรียนหรือนักศึกษาใหธนาคารทราบถือวาเปนผูครบกําหนดชําระหนี้  

 3. กอนวันท่ี 5 กรกฎาคมของปท่ีครบกําหนดชําระหนี้ผูกูยืมท่ีครบกําหนดชําระหนึ่งงวดแรกจะไดรับ

หนังสือจากธนาคารเพื่อแจงเงินตนท้ังหมดจํานวนเงินท่ีตองชําระหนึ่งงวดแรกคาธรรมเนียมการชําระหนี้รวมท้ัง

ตารางการชําระหนี้ของแตละป  

 4. ผูกูยืมท่ีครบกําหนดชําระหนี้จะตองชําระหนึ่งงวดแรกภายในวันท่ี 5 กรกฎาคมของปท่ีครบกําหนด

ชําระหนี้  

 5. ผูกูยืมจะตองเสียดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอปของเงินตนคงคางของปท่ี 1 เปนตนไปโดยจะตองชําระหนี้

ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกปและจะตองชําระหนี้ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 15 ปนับจากวันครบกําหนด

ชําระหนึ่งงวดแรก  

 6. ในกรณีท่ีผูกูยืมเงินไมสามารถชําระหนี้เงินกูคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดคือภายในวันท่ี 5 

กรกฎาคมของทุกปถือวาผูกูผิดนัดชําระหนี้ซึ่งผูกูยืมจะตองเสียเบ้ียปรับในอัตรารอยละ 12 ตอปของเงินตนท่ีคาง

ชําระในงวดนั้นกรณีคางชําระไมเกิน 12 เดือนและจะตองเสียเบ้ียปรับในอัตรารอยละ 18 ตอปของเงินตนงวดท่ี

คางชําระท้ังหมด 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 



    คูมือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี                                               82 

ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชา  พัฒนาสังคม 

การชําระหนี้ 

กรณีทําสัญญากับธนาคารกรุงไทยการชําระหนี้สามารถชําระได 5 ชองทางดังนี้  

 1. ชําระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย บมจ. ธนาคารกรุงไทยของผูกูยืมโดย

จะตองแจงความประสงคกับธนาคารใหหักบัญชีเงินฝากท่ีเปดไวตอนทําสัญญากูหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย

ทักษะเยี่ยมเปยมคุณธรรมเลิศลํ้าวิชาพัฒนาสังคม ท่ีผูกูยืมเปดใหมและผูกูจะตองนําเงินเขาบัญชีเงินฝากฯกอน

วันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกป (กรณีชําระหนี้เปนรายป) หรือกอนวันท่ี 5 ของทุกเดือน (กรณีชําระเปนรายเดือน) ผู

กูยืมจะตองนําสมุดบัญชีเงินฝากฯเบบวบรายการหักบัญชีท่ีสาขาและเก็บไวเปนหลักฐาน  

 2. ชําระท่ีเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทยโดยธนาคารมีสาขาบริการกวา 900 สาขาท่ัวประเทศผูกูยืม

สามารถชําระหนี้มากกวาหรือเทากับหรือนอยกวาจํานวนเงินท่ีตองชําระก็ไดผูกูยืมจะไดรับใบรับเงินเพื่อชําระหนี้

กองทุนฯไวเปนหลักฐาน  

 3. ชําระท่ีเครื่องฝาก / ถอนเงินอัตโนมัติ (ATVADM) ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยกวา 7, 000 แหงท่ัว

ประเทศผูกูยืมสามารถชําระหนี้มากกวาหรือเทากับหรือนอยกวาจํานวนเงินท่ีตองชําระก็ไดผูกูยืมจะไดรับ "ใบ

บันทึกรายการชําระหนี้กยศ.” ไวเปนหลักฐาน  

 4. ชําระทาง INTERNET http: // www. ktb.co.th ของบมจ. ธนาคารกรุงไทยผูกูยืมสามารถชําระหนี้

มากกวาหรือเทากับหรือนอยกวาจํานวนเงินท่ีตองชําระก็ไดโดยผูกูตองสมัคร KTB Online  

 5. ชําระผานโทรศัพทมือถือ (KTB ONLINE AT MOBILE) ผูกูยืมสามารถชําระหนี้มากกวาหรือเทากับ

หรือนอยกวาจํานวนเงินท่ีตองชําระก็ไดโดยผูกูสามารถสมัครใชบริการผานตู ATM, KTB ONLINE และสาขาของ

ธนาคาร 

วิธีการชําระหนี้  

 1. การติดตอในครั้งแรก 

  ผูกูยืมทุกรายตองติดตอแสดงตนในการชําระหนี้ท่ีบมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ไดท่ีทาน 

  สะดวก  

  1.1 กรอกหนังสือแสดงตนในการชําระหนี้ (กยศ. 201) (คลิกดาวนโหลดแบบฟอรมกยศ.  

  201)  

  1.2 หากผูกูยืมประสงคจะเปล่ียนงวดการชําระหนี้จากรายปเปนรายเดือนสามารถทําไดโดย 

  ใหผูกูยืมเงินแจงความประสงค  

  1.3 แจงจํานวนเงินท่ีผูกูยืมประสงคจะชําระหนึ่งงวดแรก พรอมชําระหนี้โดยผูกูยืมจะไดรับ 

  ใบรับเงินเพื่อชําระหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปนหลักฐาน  

  * ในการชําระหนี้ผูกูยืมจะตองเสียคาธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท  

 2. การชําระหนี้ครั้งตอไป  

  2.1 นําเงินเขาฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูท่ีไดแจงความประสงคไวแกธนาคาร 

  โดยตองมีเงินบัญชีมากพอกับตนเงินงวดท่ีตองชําระกับงวดท่ีคางชําระ (หากมี) ดอกเบ้ีย 

  และเบ้ียปรับ (ถามี) หรือ  
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  2.2 ชําระท่ีเคานเตอรบมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ  

  2.3 ชําระท่ีเครื่องฝาก/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 หลักเกณฑ 

1. เปนผูไมมีรายได -แบบฟอรมกยศ. 202,203 

-หนังสือรับรองจากผูใหญบานหรือ

ขาราชการระดับ 5 ข้ึนไป 

-สําเนาภาพถายบัตรประจําตัว 

ขาราชการผูรับรอง 

-(คลิกดาวนโหลดแบบฟอรมกยศ. 202)  

-(คลิกดาวนโหลดแยบฟอรมกยศ. 203) 

-ยืดเวลาไดคราวละไมเกิน 6 เดือน

รวมแลวไมเกิน 2 ป 

 

 

2.เปนผูรายไดตํ่ากวาเดือนละ  

4,700.-บาท 

-แบบฟอรมกยศ. 202,203 

-หนัง สือรับรองจากผู ใหญบ านหรือ

ขาราชการระดับ 5 ข้ึนไป 

-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 

-ผอนชําระไดไมตํ่ากวา 300 บาท

ตอเดือนหรือ 2,400 บาทตอปแต

ไมนอยกวาดอกเบ้ีย 

3.เ ป น ผู ป ร ะ ส บ ภั ย พิ บั ติ จ า ก

ธรรมชาติ สงคราม, จลาจล 

-แบบฟอรม กยศ. 202,203 

-หนังสือรับรองจากผูใหญบานหรือ 

ขาราชการระดับ 5 ข้ึนไป ตํารวจยศร. 

ต. ต. ข้ึนไป 

-สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวผูรับรอง 

-ยืดเวลาไดคราวละไมเกิน 6 เดือน

รวมแลวไมเกิน 2 ป 

 

 ผูกูยืมตองดําเนินการติดตอกับธนาคารเพื่อขอผอนผันชําระหนี้ใหเสร็จส้ินกอนวันท่ีครบกําหนดชําระหนี้

แตละงวดและหากพนวันท่ีครบกําหนดชําระแลว (5 กรกฎาคมของทุกป) ถือวาผูกูคางชําระหนี้จะตองเสียเบ้ีย

ปรับและถูกติดตามหนี้จนกวาจะไดรับอนุมัติผอนผันชําระหนี้ ระงับการติดตามจากกยศ. และถือเปนหนี้ปกติ

ตอไป 
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กรณีผูกูยืมศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาไมถึง 2 ปแตไดรับจดหมายแจงภาระหนี้ 

 ตามหลักเกณฑแลวจะยังถือวาไมเปนผูครบกําหนดชําระหนี้ผูกูจะตองทํา "หนังสือแบบรายงาน

สถานภาพการศึกษา (กยศ.204)” (คลิกดาวนโหลดแบบฟอรมกยศ.204) และใหสถาบันการศึกษารับรองทุกป

จนกวาจะจบการศึกษาสําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลวไมถึง 2 ปใหผูกูยืมนําหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา

หรือใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรหรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ไปใหสาขาของธนาคารเพื่อ

เปล่ียนวันครบกําหนดชําระหนี้ 

แจงเปลี่ยนท่ีอยู / ท่ีทํางาน / สถานะอื่น ๆ  

 ในกรณีท่ีผูกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามีการเปล่ียนแปลงสถานะของตนเองเชนเปล่ียนช่ือ

นามสกุลท่ีอยูเลขท่ีบัญชีเงินฝากเขาทํางานหรือยายสถานท่ีทํางานผูกูยืมจะตองทํา" หนังสือแบบรายงานขอมูลผู

กูยืมเงิน (กยศ. 108” (คลิกดาวนโหลดแบบฟอรมกยศ. 108) และจัดสงใหธนาคารตามท่ีอยูตอไปนี้

ธนาคารกรุงไทย ฝายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทยอาคารสุขุมวิทช้ัน 14 เลขท่ี 10 ถนนสุขุมวิท

เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110  

กรณีผูกูยืมถึงแกกรรม 

 พรอมแนบหลักฐาน เปนสําเนาใบมรณะบัตร หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีระบุการตายของผูกูยืมโดยมี

เจาหนาท่ีราชการประทับตราและลงลายมือช่ือรับรอง และผูปกครองตองรับรองสําเนาถูกตองหากผูกูยืมยังอยู

ระหวางการศึกษา ใหสถานศึกษามีหนาท่ีแจงการเสียชีวิตของผูกูยืมตอกองทุนฯ ผานทางธนาคาร 

กรณีผูกูยืมพิการหรือทุพพลภาพ 

 หนี้ตามสัญญากูยืมเงินจะเปนอันระงับไปโดยใหยื่นเอกสารตอธนาคารกรุงไทยเพื่อเสนอกองทุนฯ

พิจารณาระงับการเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญาดังนี้  

  1. สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ  

  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืมและผูคํ้าประกัน  

  3. สําเนาทะเบียนบานของผูกูยืมและผูคํ้าประกัน  

  4. รายงานการตรวจทางการแพทย  

  5. ใบรับรองแพทย  

* * สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตองจากผูกูยืมผูคํ้าประกันหรือผูปกครองทุกฉบับ 

 

“ กองทุนเงินกูคูการศึกษาจับจายรูคาถึงเวลาใชคืน” 

 

 

 

 

 

 


