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นายบพติร  วงศ์เจริญ 

                                                           ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคมวกเหลก็ 
 
 

สาส์นจากผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน 
ที่ให้ความไว้ใจเข้ามาศึกษา ณ สถาบันแห่งน้ี ซึ่งเชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กจะให้ทั้งความรู้ ทักษะใน
วิชาชีพ และดูแลความประพฤติ ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถ
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จใน
การศึกษา ณ ที่แห่งน้ี 
 คู่มือนักเรียน นักศึกษาเล่มน้ี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุก
คนได้ทราบกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ขอให้นักเรียน นักศึกษาได้อ่านและท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ในทุก
เรื่อง เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง จึงหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
และในโอกาสน้ีขออวยพรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งน้ีอย่างมีความสุข ส าเร็จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความมุ่งหวังทุกประการ 
 

 

                                                                                นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
   ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 

วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคน มีสมรรถนะได้มาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี สู่

ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญา 
ฝีมือเยี่ยม  เป่ียมคุณธรรม  วิชาการเลิศล  า  น าสังคม 

 

คุณธรรมลัตลักษณ์ 
            มีวินัย    รับผิดชอบ   จิตอาสา  
 

 
 

อัตลักษณ์ : ฝีมือเยี่ยม 
เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
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แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 

 

  

   

  

   

 

    

 

 

 

 

 

 

  

  

คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการวทิยาลัย 
นายบพิตร  วงศเ์จริญ 

คณะกรรมการ
วิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

นายราชิน  โพธิโต 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายราชิน  โพธิโต 

ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
นายบพิตร  วงศ์เจริญ 

ฝ่ายวิชาการ 
นายอนุสรณ์  หาญอาษา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

นางสาวลลีาวดี  พรหมบิน 
งานวางแผนและงบประมาน 
นางณัฏฌา  ไพสิฐเบจพล 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายศักดา  ข าเขียว 

แผนกวิชา 

งานบุคลากร 

นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา 
งานครูที่ปรึกษา 

นางสาวศริโฉม  วิชัย 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

นายจ ารูญ  ก้านล าใย 

งานการเงิน 

นางสาวมาลี  กอจันกลาง 
งานความร่วมมือ 

นายสหรัฐ  ถูกจิตร 
งานปกครอง 

นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู 
งานวัดผลและประเมินผล 

นายไมตรี  ไชยชมภู 

งานการบัญชี 
นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ ์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

นายนปคณ  ฉิมช้าง 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

นายวสันต์  สมวงษ์สา 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางณัฏฌา  ไพสิฐเบจพล 

งานพัสด ุ

นายอนุสรณ์  หาญอาษา 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางศิริณภา  กุลสุวรรณ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ ์

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายภัทรพงษ์  โลบญุ 

 

งานอาคารสถานที ่
นายสุนทร  สบีูจันดี 

งานส่งเสริมผลิตพลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ ์

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

นายปานเทพ  ข าละเอียด 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายวุฒิพงศ์  เปลือยศร ี

งานประชาสัมพันธ์ 

นายจักรพงค์  ถ่ินไกล 
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นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 

 

 

            นายบพิตร  วงศ์เจริญ                                                  นายราชิน  โพธิโต 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 
 
                

       
 

นายราชิน   โพธิโต                                             นายอนุสรณ์  หาญอาษา 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

รายชื่อบคุลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหลก็ 
คณะผู้บริหารสถานศึกษา 
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                   นายไชยยา   กุลสุวรรณ 
              หัวหน้าแผนก 
             097- 2986328 
 

  
  
   

  
 

     
 นายปานเทพ  ข าละเอียด                นายภัทรพงษ ์ โลบุญ 
                    ครูประจ าแผนก             ครูประจ าแผนก 
   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน        หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        085-4851070           087-8778177 
 

  
  
 

 

 

                                    นายวสันต์  สมวงษ์สา    
                                               ครูประจ าแผนก 
                                หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน  
            093-3942299 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
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                นายเรงิชัย  กา้นล าไย 
                 หัวหน้าแผนก 
                087-0653662 
              
 

 
 

  
 
 
 
         นายอนุสรณ์  หาญอาษา            นายสุนทร  สีบูจันดี 
                          หัวหน้าแผนก              ครูประจ าแผนก 
                        หัวหน้างานพัสดุ          หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
             081-9056179   086-8099919 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      นายนัฐพล  แก้วเมฆ                               นายอัศวิน  ต้ังพรชัย 
                         ครูประจ าแผนก                                     ครูประจ าแผนก 
                         062-3546800    083-2229857 

แผนกวิชาซ่อมบ ารุง 
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             นายสหรัฐ  ถูกจิตร    นายวุฒิพงศ์  เปลือยศร ี           นายนปคณ  ฉิมชา้ง 
               หัวหน้าแผนก         ครูประจ าแผนก                    ครูประจ าแผนก             
        หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน   หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 
               084-8363231       083-3390300         086-3199189 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

       นายศักด์ิชาย  ชูเรณู              
                  หัวหน้าแผนก 
      หัวหน้างานปกครอง 
         061-9354615 

 
 
 
 
 
 

  นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล    นายณรงชัยค์ชยั  กรศิริวิภา      นายทรงรชัฏ์  บุญประทุม 
          ครูประจ าแผนก          ครูประจ าแผนก            ครูประจ าแผนก 
        หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ         095-9620606 
          083-6851113          087-8593535  

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
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       นายจ ารูญ  ก้านล าใย      นายจักรพงค ์ ถิ่นไกล   นางสาวจิรนันท์  พันโท 
             หัวหน้าแผนก          ครูประจ าแผนก        ครูประจ าแผนก 
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ     หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์          089-6166268 
            089-1848256                   087-8608054                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 
หัวหน้าแผนก 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
089-0868659 

 
                      
           
 
 
 
 

   นางสาวมาลี  กอจันกลาง        นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ ์   นางสาวศุภมาส  บุญศรีวงษ์  
          ครูประจ าแผนก                       ครูประจ าแผนก                      ครูประจ าแผนก 
        หัวหน้างานการเงิน           หวัหน้างานสวัสดิการ/การบัญชี              087-0311275 
          084-1654069                        098-2289196 

แผนกวิชาช่างก่อสรา้ง 

แผนกวิชาการบญัช ี



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 9 ~ 
 

   
 
 

  
   

 
 
 
 

                           นายศักดา  ข าเขียว                     
                                 หัวหน้าแผนก                       
                                     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   
             095-2481597          
 
 
 
 
 
 
      นางสาวณัฏฌา  กรรณรัตน์       นางศิริณภา   กุลสุวรรณ   นางสาวอุไรภรณ์  เกษรทอง 
           ครูประจ าแผนก                      ครูประจ าแผนก          ครูประจ าแผนก 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ          084-1573930    
            095-6695580             064-1675777   
 
 
  

  
 
 
 
 

  
 
 

                                      นางสาวศิริโฉม  วิชยั   
                                                       หัวหน้าแผนก                                         
                                                 หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
                                                     097-0156110 

แผนกวิชาการโรงแรม 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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                          นางสาวณัฐฐินันท์  เก้าสกุล       นางขวัฐชนก แสนอภัย     
                                   หัวหน้าแผนก                   ครูประจ าแผนก  
                                  088-5011309                   083-4469239 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 

               นายนิธินัทธ์  น าพา 
                   หัวหน้าแผนก 
                                หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
     081-5488692 
 

 
 

  
  

 
 

   
         นายอนุสรณ์  หาญอาษา    นางสาววรรณิภา  ประสมทอง      นายพีรพงษ์  ศรีโมรา  
      หัวหน้าแผนก             ครูประจ าแผนก                 ครูประจ าแผนก                           
              หัวหน้างานพัสดุ                  064-2467212                  084-6506690 
             081-9056179 

แผนกวิชาเทคนิคพื นฐาน 

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
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                             นายไมตรี  ไชยชมภ ู                  นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ 
                                 หัวหน้าแผนก                                  ครูประจ าแผนก  
                      หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                  หัวหน้างานบุคลากร 
                                   086-8529287                              083-0631018 
            

  

 

 

         
                          นายบุญรอบ  ทองสวัสด์ิ          นางสาวเนตรนภิส  สุขปลั่ง 
                               ครูประจ าแผนก     ครูประจ าแผนก 
                                       086-1010145      061-6364097 
                 
 
 
 
       
 
  

 

             นางสาวจินดารัตน์  มีแสง          นางสาวดวงเดือน  เริ่มรักรัมย์ 
                               ครูประจ าแผนก        ครูประจ าแผนก 
                               098-3047630                  0902853318 
  

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
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 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเป็นสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดิมใช้ชื่อ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แห่งที่ 2 จัดตั งขึ นเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2540 เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 9 
กันยายน 2540 บนพื นที่  64 ไร่  ก าหนดแล้ว เสร็จวันที่  8  พฤษภาคม 2541 และเริ่ ม เปิดท า 
การเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 25541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน ที่อยู่
ห่างไกลจากตัวเมือง ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ น 

 

  ปี พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอ านวยการ 3 ชั น จ านวน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 
4 ชั น จ านวน 1 หลังและอาคารฝึกงานจ านวน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542  วิทยาลัยจัดการ
เรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 ปี พ.ศ. 2543 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีค าสั่งเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันตั งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น  าตกเจ็ดสาวน้อย 
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ดังนี  

ภาคปกติ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี  9  สาขาวิชา  คือ 

 1. สาขาวิชาช่างยนต์        - สาขางานยานยนต ์
 2. สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง                  - สาขางานซ่อมบ ารงุ 
 3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง                  - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
 5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง       - สาขางานก่อสร้าง 
 6. สาขาวิชาการบัญชี       - สาขางานการบัญช ี
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 8. สาขาวิชาการโรงแรม       - สาขางานการโรงแรม 
 9. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก              - สาขางานธุรกิจค้าปลีก 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี  7  สาขาวิชา  คือ 

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  - สาขางานเทคนิคยานยนต ์
     - สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสรีถยนต์ 
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  - สาขางานเครื่องมือกล 
 3. สาขาวิชาไฟฟ้า   - สาขางานไฟฟ้า 
 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์  - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 
 5. สาขาวิชาโยธา   - สาขางานโยธา 
 6. สาขาวิชาการบัญชี  - สาขางานการบัญช ี
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 

กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี  4  สาขาวิชา  คือ 

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   - สาขางานเทคนิคยานยนต ์
2. สาขาวิชาไฟฟ้า    - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาโยธา    - สาขางานโยธา 
4. สาขาวิชาการบัญชี    - สาขางานการบัญช ี

 

สีประจ าวิทยาลัย 

สีน  าเงิน-ขาว หมายถึง  การยืดมั่นในความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุตธิรรม 
 สีน  าเงิน หมายถึง สุขภาพ ความเชื่อถือ ไหวพริบ จงรักภักดี ความเลื่อมใส ความถูกต้อง 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความดี ความมีพร้อม ความเงียบสงบ ความยุตธิรรม 
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ที่ต้ัง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 เลขที่ 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18180 
 โทรศัพท์ (036) 344673     โทรสาร (036) 3440888 
 

 ห่างจากตัว เมืองสระบุรี  36 กิ โลเมตร ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ  
มีเนื อที่ 64 ไร่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีอาณาเขตติดต่อดังนี  
  ทิศเหนือ      ติดต่อกับ       ชุมชนตลาดมวกเหล็ก 
  ทิศใต้      ติดต่อกับ       โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ       โรงพยาบาลมวกเหล็ก 
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ       ถนนมิตรภาพ – น  าตกเจ็ดสาวน้อย 

 

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 

 

 

     ตราวิทยาลยั 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหลก็   

 เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม  
 บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง  
 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา  
 ตัวเลข 1 (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล  าเลิศแห่งปัญญา  
 ดอกบัวที่บานพ้นน้ า (ด้านข้างทั งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา  
 กนกเปลว (ซ่ึงมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา  
 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอรยิสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)  

หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ  
 เส้นโค้งโดยรอบ   มีอักษร “วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก” ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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ความหมายรวมของตราสัญลักษณข์องวิทยาลัยเทคนิคมวกเหลก็ คือ  
 ความล  าเลิศทางปัญญา ตั งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 
ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั ง 
 

วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ผลิตและพัฒนาก าลังคน มีสมรรถนะไดม้าตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลย ีสู่ประชาคมอาเซียน โดยยืดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
1. จัดการศึกษาดา้นวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคสว่น 
3. วิจัย พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. ศูนย์บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
5. สร้างภาพลักษณ์ คา่นิยมและการยอมรบั 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

พนัธกิจที่ 1 จัดการศกึษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
 กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นภาษาต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นวิชาชพี   
 กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาผู้เรียน ดา้นภาษาตา่งประเทศ 
 กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาผู้เรียน ดา้นวิชาการและวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาสื่อให้มีความทันสมยั 
 

พนัธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทกุภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที ่7  การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบทวภิาคีทุกสาขางาน 
 กลยุทธ์ที ่8  สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที ่9  พัฒนาเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
 
พนัธกิจที่ 3 วิจัย พัฒนา เผยแพรน่วตักรรมและเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที ่10  ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมของผู้สอนและผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที ่11  เผยแพร ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที ่12  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และชาญฉลาด 
 
 
 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 16 ~ 
 

 
พนัธกิจที่ 4 ศูนยบ์รกิารวิชาการ วชิาชีพสู่ชุมชน 
 กลยุทธ์ที ่13  สร้างเครือข่าย สอนอาชพีเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
 กลยุทธ์ที ่14  พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชน 
 กลยุทธ์ที ่15  ขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

พนัธกิจที่ 5 สร้างภาพลักษณ์ ค่านยิมและการยอมรบั 
 กลยุทธ์ที ่16  พัฒนาศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่17  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาอื่น 
 กลยุทธ์ที ่18  พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมผู้เรียน 
 

พนัธกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 กลยุทธ์ที ่19  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที ่20  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 
 กลยุทธ์ที ่21  พัฒนาอาคารสถานที ่ครุภัณฑ์  
 กลยุทธ์ที ่22  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก   
 กลยุทธ์ที ่23  สร้างขวัญและก าลังใจใหก้ับบุคลากร   
 

ค าขวัญจังหวดัสระบุร ี
พระพุทธบาทสูงค่า    เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์ 
ฐานผลิตอุตสาหกรรม    เกษตรน าล  าแหล่งเท่ียว  
หนึ่งเดียวกะหรี่ปับ๊นมด ี  ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม  
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน   ลือลั่นเมืองชุมทาง 

 

ค าขวัญอ าเภอมวกเหล็ก 
อ าเภอมวกเหล็ก   ดินแดนแห่งเขาสวยน  าตกใส       
ถิ่นก าเนิดคาวบอยไทย   เนื อนุ่ม นมด ี             
กะหรี่ปั๊บดัง                ค่ายลูกเสือเยี่ยม 
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โครงสร้าง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างยนต์ 
******************************* 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างยนต์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า      22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                (ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต) 
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  (ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต (ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต) 
.1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน  (ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต) 
1.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  (ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
1.6 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  (ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต) 
1.7 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม   
1.8 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
1.9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.11 อาเซียนศึกษา 
1.12 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 
1.13 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.14 เพศวิถีศึกษา 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า   81 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน  (18 หน่วยกิต) 

2.2 หมวดทักษะวิชาชีพเฉพาะ  ( 24 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก  (21 หน่วยกิต) 
2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5  โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

3. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร   (2ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
4.วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร   (10 หน่วยกิต)  

 
  รวม  ไม่น้อยกว่า    103 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 18 ~ 
 

 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า      22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน   (ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
1.3วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต) 
1.4คณิตศาสตร์พื นฐาน   (ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต) 
1.5ภาษาไทยเพื่ออาชีพ   (ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
1.6ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  (ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต) 
1.7วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอตุสาหกรรม 
1.8คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
1.9ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.11อาเซียนศึกษา 
1.12ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 
1.13พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
1.14เพศวิถีศึกษา 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ    (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก   (22 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    (4 หนว่ยกิต) 

 3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)   
 4.วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (11 หน่วยกิต) 

    รวม    ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 19 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                 
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต    
1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน     
1.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ     
1.6 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2     
1.7 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอตุสาหกรรม 
1.8 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 
1.9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.11 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 
1.12 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.13 เพศวิถีศึกษา 
1.14 อาเซียนศึกษา 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก   (22 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 

 3. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร   .              (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
 
 4 วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (10 หน่วยกิต) 
 

รวม  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 20 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                 
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต  
1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน    
1.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ    
1.6 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  
1.7 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพชา่งอตุสาหกรรม  
1.8 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 
1.9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.11 อาเซียนศึกษา 
1.12 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 
1.13 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.14 พศวิถีศึกษา 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก    (21 หนว่ยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 

3.กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
     

4. วชิาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (10 หน่วยกิต) 
 

รวม  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 21 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาช่างก่อสรา้ง 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                 
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1   
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต   
1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน   
1.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ   
1.6 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  
1.7 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอตุสาหกรรม 
1.8 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 
1.9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.11 อาเซียนศึกษา 
1.12 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 
1.13 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.14 เพศวิถีศึกษา 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก    (21 หนว่ยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 

 3. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร     (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

 4. วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (11 หน่วยกิต)  

 
 รวม  ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 22 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวชิาการบัญชี 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                 
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1     
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต    
1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน    
1.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ    
1.6 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2   
1.7 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
1.8 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 
1.9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.11 อาเซียนศึกษา 
1.12 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.13 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์ 
1.14 เพศวิถีศึกษา 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก    (21 หนว่ยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 

 3. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร (2 ชัว่โมงตอ่สัปดาห์)    
 
 4. วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (10 หน่วยกิต) 
 

 รวม  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 23 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22  หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                  
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต   
1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน    
1.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ    
1.6 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2    
1.7 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
1.8 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 
1.9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.11 อาเซียนศึกษา 
1.12 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.13 ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์ 
1.14 การจัดระเบยีบชีวิตเพือ่ความสุข 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    (21 หนว่ยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
 

 3. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร (2 ชัว่โมงตอ่สัปดาห์)    
 4. วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (10 หน่วยกิต) 
 

รวม  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 24 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวชิาการโรงแรม 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต และ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                  
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต   
1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน    
1.5 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1    
1.6 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย   
1.7 อาเซียนศึกษา 
1.8 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.9 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
1.10 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
1.11 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบรกิาร 
1.12 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 
1.13 ภาษาอังกฤษส าหรับงานโรงแรม 
1.41 เพศวิถีศึกษา 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (24 หน่วยกิต) 
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก                       (24 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 

 3.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
 4 วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (11 หน่วยกิต) 
 

   รวม  ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 25 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวชิาธุรกิจค้าปลีก 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1.1 ภาษาไทยพื นฐาน                 
1.2 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    
1.3 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกัษะชวีิต   
1.4 คณิตศาสตร์พื นฐาน    
1.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ    
1.6 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2    
1.7 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
1.8 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 
1.9 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
1.10 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
1.11 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย 
1.12 อาเซียนศึกษา 
1.13 พลศึกษาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
1.14 สิ่งเสพติดศึกษา 
 

 2. หมวดทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชพีพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชพีเฉพาะ   (25 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชพีเลือก   (21 หน่วยกิต) 

2.5 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
 

 3. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร (2 ชัว่โมงตอ่สัปดาห์) 
 
 4. วิชาเลือกเพิ่มให้ครบหลักสูตร    (13 หน่วยกิต) 

   รวม  ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 26 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาเทคนิคเครื่องกล 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ    
1.2 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    
1.3 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
1.4 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
1.6 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
1.7 เศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
  

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื นฐาน   (15 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   (12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)        
 

     รวม   ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
  
โครงสร้างนี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภท

วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า 
   
 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 27 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาเทคนิคการผลิต 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร   (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
  

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื นฐาน   (15 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)          
 

     รวม   ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 
 โครงสร้างนี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและสาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงหรือเทียบเท่า 
   
 
 
 
 
 
 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 28 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาไฟฟ้า 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่
น้อยกว่า 86 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ    
1.2 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    
1.3 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
1.4 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
1.6 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
1.7 เศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานาชีพ 
  

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื นฐาน   (18 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   (12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)          
 

รวม   ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างนี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 
   
 



                                                 วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก                                          
  
   

คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 29 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาระบบภาพและเสียง 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ    
1.2 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    
1.3 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
1.4 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
1.6 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
1.7 เศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
  

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื นฐาน   (15 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (22 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   (12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)         
 

      รวม   ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
  
โครงสร้างนี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 
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คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 30 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาโยธา 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อย
กว่า 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ    
1.2 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    
1.3 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
1.4 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
1.6 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
1.7 เศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
  

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื นฐาน   (15 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   (12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)         
 

 รวม   ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างนี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้างและสาขาวิชาส ารวจ หรือเทียบเท่า  
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คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 31 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาการบัญชี 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ    
1.2 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    
1.3 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
1.4 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
1.6 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
1.7 เศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
  

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื นฐาน   (15 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   (12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)        
 

  รวม   ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างนี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยก

รรม สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่า 
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คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 32 ~ 
 

โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

******************************* 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุ ทธศักราช 2557 ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจ กรรมเสริม
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี  

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ    
1.2 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    
1.3 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
1.4 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
1.5 การคิดอย่างเป็นระบบ 
1.6 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
1.7 เศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
  

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื นฐาน   (15 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   (12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ      (4 หน่วยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)         
 

    รวม   ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างนี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยก

รรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า 
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คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 33 ~ 
 

 
  
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 
พ.ศ. 2556 

------------------------------------------ 
 ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 
2556 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 นั น 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2556 มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ น จึงสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระ
ทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในการประชุมครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการ
เรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556”  
 ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 
 ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 
 ข้อ 5 ในระเบียบนี  
 “หลักสูตร หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2556 หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.”  
 "สถานศึกษา" หมายความว่า วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนี  
 "หัวหน้าสถานศึกษา" หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี  
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คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2561                        ~ 34 ~ 
 

 "หน่วยงานต้นสังกัด" หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี อยู่ใน
สังกัด หรือในความควบคุมดูแล 
 “ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ นทะเบียนเป็นนักเรียน 
 "นักเรียน" หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรนี  
 "ภาคเรียน" หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์  
 "ภาคเรียนฤดูร้อน" หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและในช่วง
ปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 
 “สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ทั งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะ
แก่นักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือฝึก
อาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
 "การศึกษาในระบบ" หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก 
โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของ การ
ส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
 "การศึกษานอกระบบ" หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด 
จุดหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาโดย
เนื อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ของบุคคลแต่ละ
กลุ่ม  
 "การศึกษาระบบทวิภาคี" หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง 
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดย
ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียน ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ   
 "ผู้ควบคุมการฝึก" หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานกับ 
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ  
 "ครูฝึก" หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่สอน ฝึก อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
 "ครูนิเทศก์" หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ ให้ค าปรึกษา  
แนะน าแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
 "ครูที่ปรึกษา" หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  
 "มาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่า ข้อก าหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน  
การก ากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
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 "การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจนลักษณะ
นิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซ่ึงก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน 
พรอ้มทั งจัดด าเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขที่เป็นมาตรฐาน  
 "คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่า คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการอ านวยการ ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา  
 ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี  และ  
ให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี  

หมวด 1  
สภาพนักเรียน  

 
ส่วนที่ 1  

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 
 

 ข้อ 7 ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื นความรู้ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
ความในข้อนี  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชาโดยไม่

นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ข้อ 8 ผู้เขา้เรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี   
 (1) มีความประพฤติเรียบร้อย  
 (2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  
 (3) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการใน
ลักษณะเดียวกันมาแสดง  
 (4) มีความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 (5) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข  
 (6) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า  
15 ปีบริบูรณ์ และมีความตั งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมของโครงการนั น 
 

ส่วนที่ 2 
การรับผู้เข้าเรียน 

 

 ข้อ 9 การรับผู้เข้าเรียน ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ในกรณีที่มกีารสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดงันี   

 (1) ท าการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษา หรือ  
สถานประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้  
 (2) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลาที่  
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หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
 (3) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ  
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ  
 การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ผู้เข้า
เรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้ สถานศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้  
 การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ  
ที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั น  
 ข้อ 10 ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการ
คัดเลือก 
 

ส่วนที่ 3 
การเป็นนักเรียน 

 

 ข้อ 11 ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน เมื่อได้ขึ นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา  
 ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ  
 การขึ นทะเบียนเป็นนักเรียน และการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง พร้อมทั ง แสดง
หลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนดโดยช าระ เงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ทั งนี  ให้เสร็จสิ นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซ่ึง
สถานศึกษาเช่ือถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว  
 ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัวหรือ  
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี หรือไม่ก็ได้  
 ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อ 12 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน  
 บัตรประจ าตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักเรียน รหัสประจ าตัว
นักเรียน เลขประจ าตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ท าการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า แต่งเครื่องแบบ
นักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของนักเรียน  
 ให้มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน  

บัตรประจ าตัวนี ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี  
นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุ ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักเรียน ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบตร  
เป็นปีๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  
 สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ  
ของสถานประกอบการก็ได้  
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 ข้อ 13 ให้สถานศึกษาแต่งตั งครูที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน ให้ค าปรึกษา 
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการ
ฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน 

 
 ข้อ 14 การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี  

(1) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
(2) ลาออก 
(3)  ถึงแก่กรรม  
(4) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี   

        ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อกับ
สถานศึกษาและหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ซ่ึงสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ มีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับ
การฝึกอาชีพ หรือรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
       ข. ไม่ยื่นค าขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดลาพักการเรียนหรือ
ฝึกอาชีพตามข้อ 20  
       ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข้อ 27  
          ง. ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
        จ. ขาดพื นความรู้ตามข้อ 7  
        ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ 8 
        ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 58 
        ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 59  
 ข้อ 15 ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ 14 (2) (4) ก. ข. และ ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพการเป็น
นักเรียน  จะต้องยื่นค ารอ้งขอต่อสถานศึกษาภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษา  
พิจารณาเห็นสมควร ก็ให้รับเข้าเรียนได้  
 ข้อ 16 การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ 15 ให้ปฏิบัติดังนี   
 (1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  
 (2) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการ
ส าเร็จการศึกษาด้วบ  
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ส่วนที่ 5 
การพักการเรียน 

 

 ข้อ 17 สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียน ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี   
 (1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ  
สถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม  
 (2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา  
 (3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด  
 (4) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร  
 ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี 
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่ ได้ตามที่
เห็นสมควร 
 นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียม
ต่างๆตามที่สถานศึกษาก าหนด แต่ถ้านักเรียนได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนส าหรับภาคเรียนนั นแล้ว
ไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนส าหรับภาคเรียนนั นอีก  
 ข้อ 18 นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
สถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรอง หรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั น จะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่ เหตุผลสมควร  
 ข้อ 19 การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาท าหลักฐานเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักเรียน โดยตรง  
 ข้อ 20 นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือ การ
ฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นค าขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต่อ
หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด หากพ้นก าหนดนี  ให้
ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่เหตุผลสมควร  

 
ส่วนที่ 6 

การลาออก 
 ข้อ 21 นกัเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ  
 ข้อ 21 นกัเรียนที่ลาออกแลว้ได้รับอนญุาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกนั ให้ถือวา่  
นักเรียนผู้นั นมีสภาพนกัเรียนมาตั งแต่ตน้ภาคเรียนนั นทุกประการ 

 

 
หมวด 2 
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การจัดการเรียน 
ส่วนที่ 1 

การเปิดเรียน 
 

 ข้อ 23 ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปี
การศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน  
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 ข้อ 24 สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูรอ้น ให้ปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ด้วย  
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที่ 2 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 ข้อ 25 สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิด
ภาคเรียน  
 ข้อ 26 สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ 25 ก็ได้โดยให้
สถานศึกษาก าหนดวันสิ นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นบัแต่วันเปิดภาคเรียน
หรือไม่เกิน 5 วัน นับแตว่ันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นกัเรียนต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ข้อ 27 นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ 26 ถ้า
ประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นสุดการ
ลงทะเบียน หากพ้นก าหนดนี ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 
 ข้อ 28 การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
 ข้อ 29 นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
 ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียน
แทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆไป  
 ข้อ 30 นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบเต็ม
เวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนรายวิชาใน
ภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา 
 หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ขา้งต้น อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 ข้อ 31 นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ 60 และข้อ 61 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 67 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่ 3 

การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 
 ข้อ 32 นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระท า ภายใน 
15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอ ถอนรายวิชาต้อง
กระท าภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
 การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระท าได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามี  
เหตุผลสมควร  
 การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และ  
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา  
 ข้อ 33 การถอนรายวิชาภายในก าหนด ตามข้อ 32 ให้ลงอักษร "ถ.น." ในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน”  
 การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ 32 และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ให้ลงอักษร "ถ.น." ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผล
อันสมควร ก็ให้ลงอักษร "ถ.ล." ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” 
 

ส่วนที่ 4 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียน 

 

 ข้อ 34 สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็น การเสริม
ความรู้ โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้  
 ข้อ 35 เมื่อได้ท าการวัดผลและการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 1.0 ขึ นไป 
ถือว่าประเมินผ่านให้บันทึก "ม.ก." ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง "ผลการเรียน" ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน 
ไม่ต้องบันทึกรายวิชานั น และให้ถือเป็นการสิ นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวม
เพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 5 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน 

 

 ข้อ 36 นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มส าหรับ
รายวิชานั น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน   
 ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นอย่างแท้จริงหัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายๆ ไป  
 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้  
และประสบการณ์ ตามข้อ 67 ในภาคเรียนนั นมิได้  
 ข้อ 37 การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี   
 (1) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ 18 สัปดาห์  
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 (2) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั งสองแห่งรวมกัน        
(3) นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียน  

ที่เรียนแล้วมารวมกัน  
 (4) นักเรียนที่ลาพักการเรียน หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนหรือฝึก
อาชีพในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพใน
ภาคเรียนนั นมารวมกัน  
 (5) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั งแต่ 2 คนขึ นไป และแยกกันสอน ให้น าเวลาเรียน  
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน  

(6)ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั งแต่เร่ิมเรียนรายวิชาใหม่ 
 

ส่วนที่ 6 
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 

 ข้อ 38 นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด
หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี  
 (1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  
 (2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  
 (3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ 
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา  
  (4) มีความจ าเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น ความ
จ าเป็นอย่างแท้จริง  
 ข้อ 39 นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ต้องยื่นค าร้องพร้อมทั ง
หลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระท าได้ ให้
หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนในช่อง 
“ผลการเรียน” และให้นักเรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการ
เรียน หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน
ก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
 การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาท าเป็นลายลักษณ์อักษรมอบ
ให้นักเรียน  
  

หมวด 3 
การประเมินผลการเรียน 

ส่วนที่ 1 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 
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 ข้อ 40 ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน  
 ข้อ 41 ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา 
ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 ข้อ 42 ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ น
ภาคเรียน หรือเมื่อสิ นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา  
 ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกันประเมินผล
การเรียน  
 ข้อ 43 ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพ และควบคุม  
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

 

ส่วนที่ 2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 

 ข้อ 44 ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนทั งด้านความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย
รวมทั งการวัดผลปลายภาคเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและเนื อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 
 ข้อ 45 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี   
  4.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  3.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
  2.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช ้
  2.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช ้
  1.5  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน   
  1.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
  0  หมายถึง ผลการเรียน (ตก) 
 ข้อ 46 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 45 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี   
  ข.ร.  หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจาก มี
เวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุผลสมควร  
  ข.ป.  หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา  
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร  
  ข.ส.  หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร  
  ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร  
  ถ.น.  หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
  ท.  หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ท า  
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  ม.ส.  หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด 
  ม.ท.  หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด  
  ผ.  หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดหรือผลการประเมินผ่าน  
  ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน  
  ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 
 ข้อ 48 นกัเรียนที่ท าการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ท าในรายวิชา
ใด ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ ดังนี  

(1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั งนั น หรือ 
(2) ให้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผล 

การเรียน” ในรายวิชานั น หรือ 
(3)  ด าเนินการตาม (2) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบยีบว่าด้วยการตัดคะแนนความ 

ประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแตก่รณี 
 ข้อ 49 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติ ดังนี  

(1) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียนหาร 
ด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ  
 (2) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม ข้อ 45 และข้อ 47 
ส าหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ  า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิตตามข้อ 50 
 (3) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ ดังนี   
     (ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ  
      (ข) ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั งหมดและได้ระดับผลการเรียน  
ตั งแต่สองภาคเรียนขึ นไป 
 ช้อ 50 นกัเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ  ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนถา้เป็นรายวิชาเลือก เพือ่ประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ นให้สถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการด าเนินการให้เรียนซ  า หรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนส าเร็จการศึกษา 
  การเรียนซ  ารายวิชา ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหนว่ยกิตสะสม 
 การนับจ านวนหนว่ยกิตสะสมในกรณีนี  จะกระท าเมื่อนกัเรียนได้ระดับผลการเรียน ตั งแต่ 2.0 ขึ นไป 
 รายวิชาที่เรียนซ  า หรือเรียนแทนแล้วไดร้ะดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถอืระดับผลการเรียนต่ ากว่า 
2.0 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 48 (2) หรือ (3) 
 ข้อ 51 กรณีตามข้อ 50 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรยีนซ  าให้นับจ านวน
หน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาที่เรียน
แทนมาเป็นตัวหาร 
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 ข้อ 52 ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ 39 และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด ให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ 
ม.ส. ตามข้อ 38 (3) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ ไป  
 กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
ก าหนดให้นักเรียนส่งงานนั นภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถด าเนินการได้
ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นสมควร ทั งนี  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
 ข้อ 53 นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ทุก
รายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน มาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ข้อ 54 นกัเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดโดยมีเวลาเขา้ร่วมปฏบิัติกิจกรรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60 ของเวลาทีจ่ัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
 เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัตกิิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่านในภาค
เรียนนั น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอกัษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” ซ่ึงหมายถึง 
“ผ่าน” 
 หากนักเรียนเขา้ร่วมปฏิบัติกจิกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพจิารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นกัเรียนผู้นั นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัต ิให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนดเมื่อ
นักเรียนด าเนินการครบถ้วนแล้วถอืว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทกึชื่อกจิกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั นซ่ึงหมายถึง “ผ่าน” 
 ถ้านักเรียนด าเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ.” ซ่ึง
หมายถึง “ไม่ผ่าน” 
 ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพีในสถานประกอบการ เข้ารว่มปฏิบัติ
กิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3  
การตัดสินผลการเรียน 

 ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ ดังนี   
 (1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  
 (2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั งแต่ระดับ 1.0 ขึ นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นบัจ านวนหน่วยกิต  
ของรายวิชานั นเป็นจ านวนหนว่ยกิตสะสม 
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 (3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนตก 0 (ศูนย์) ตามข้อ 45 ให้นักเรียนรับ
การประเมินใหม่ได้ 1 ครั ง ภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก าหนด ไม่เกิน 10 วัน นับแต่
วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  หากผลการ
ประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ  ารายวิชานั น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ  า หรือเรียนรายวิชา
อื่นแทนก็ได้ จ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ เรียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการ
เรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 
 (4) การประเมินใหม่ ตาม (3) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1.0  
 ข้อ 56 การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี   
 (1) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวด
วิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก าหนด  
  (2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   
 (3) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 (4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ข้อ 57 ให้หัวหน้าสถานศึกษา เปน็ผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

ข้อ 58 เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้วหากได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  
 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  
 ข้อ 59 นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม 6 ภาคเรียนแล้วแต่ยังไม่
เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้อ 56 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพ
นักเรียน ทั งนี  ให้เรียนได้ไม่เกิน 12 ภาคเรียน นับตั งแต่วันขึ นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพัก
การเรียน 
 นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก าหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้อ 56 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่า
ควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน ทั งนี  ให้เรียนได้ไม่เกิน 16 ภาคเรียนนับตั งแต่วันขึ นทะเบียนเป็น
นักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 
 

ส่วนที่ 4 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ 60 การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซ่ึงใช้หลักสูตรนี  ให้สถานศึกษาที่รับ
นักเรียนเข้าเรียนรับโอน ผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษา
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จะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนผลการเรียน
รายวิชานั นก็ได้  
 ข้อ 61 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซ่ึงไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ได้ตามเง่ือนไขดังนี   
 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และมี
จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร  
 (2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 2.0 ขึ นไป โดยสถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนหรือจะท า  
การประเมินใหม่ แล้วจึงรับโอนรายวิชานั น   
 ข้อ 62 เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการวัดผล
ปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน  
 ข้อ 63 การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 60  และข้อ 61 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัส
วิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี  โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 
 ข้อ 64 สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น ใน
กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด เกี่ยวกับ
เนื อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน ในการจัดสอนและรับ
โอนผลการเรียน  
 ข้อ 65 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่ นตามข้อ 64ให้
สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี   
 (1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั งแต่ 2.0 ขึ นไป หรือ  
 (2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ให้อยูใ่น
ดุลพินิจของสถานศึกษา  
 ทั งนี  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี 
โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
 ข้อ 66 กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 60  และข้อ 61 ระดับผลการเรียน ให้เป็นไปตามที่ได้จาก
การประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม  
 ข้อ 67 นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ
ท างานในอาชีพนั นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรนี มาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ ได้
เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจ านวนหน่วย
กิตสะสมส าหรับรายวิชานั นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด  
 ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั นหรือขอประเมิน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้  
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 ข้อ 68 นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 58 หรือข้อ 59 แล้วสอบ เข้าเรียนใหม่ใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี  และได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 2.0 ขึ นไป  
 

หมวด 4 
เอกสารการศึกษา 

 
 ข้อ 69 สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี   
 (1) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี ใช้ชื่อย่อว่า "รบ. 1 ปวช.56 " และ
ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป  
 การจัดท าระเบียบแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า ลงลายมือชื่อ พร้อมทั งวัน 
เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียนนี และต้องเก็บ 
รักษาไว้ตลอดไป 
 การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท าลงลายมือ
ชื่อพร้อมทั ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร  
 (3) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี ใช้ชื่อย่อว่า 
“รบ.2 ปวช.56” 
 (4) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี   
 (5) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น สมุด
บันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน  
 (6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี  
 ข้อ 70 ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  
 ข้อ 71 ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน  
 ข้อ 72 ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 
เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
 ข้อ 73 ให้สถานศึกษาออกส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อ 74 การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับ ก็ได้แล้วให้
เขียนหรือประทับตรา "ส าเนาถูกต้อง"  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธี
พิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “CERTIFIED TRUE COPY”ให้ 

หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา พร้อมทั ง วัน 
เดือน ปีที่ออกส าเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับที่รูปถ่าย  
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 ข้อ 75 นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน แล้วแต่กรณีใบรับรองนี มีอายุ 60 
วัน โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

 
หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 76 สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนก าลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 ที่ใช้บังคับอยู่เดิม
จนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 77 สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 ไปแล้ว ก่อนระเบียบนี ใช้บังคับถือว่าการด าเนินการที่
ผ่านมานั นมีผลโดยสมบูรณ์  
 
             ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 
                  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557 
พ.ศ. 2557 

------------------------------------------ 
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่องให้ใช้หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง  พุทธศักราช 2557 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
พ.ศ. 2556 สมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคระกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 “ 

ข้อ 2 ระเบียบนี ใหใช้บังคับตั งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 

พุทธศักราช 2557 
ข้อ 4 ในระเบียบนี  
“หลักสูตร”หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2557 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง

พุทธศักราช 2557 หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่าว่า “ปวส.” 

“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนี  

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี  

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี อยู่ใน
สังกัด หรือในความควบคุมดูแล 

“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ นทะเบียน 

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ได้ขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรนี  
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"ภาคเรียน" หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน โดยก าหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ 
 "ภาคเรียนฤดูร้อน" หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและในช่วง
ปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 
 “สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ทั งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา  
 "ผู้ปกครอง" หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลและ ให้ความอุปการะ
แก่นักศึกษา และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล ความประพฤติของ
นักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือฝึก
อาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  
 "การศึกษาในระบบ" หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก 
โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของ การ
ส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
 "การศึกษานอกระบบ" หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด 
จุดหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ การศึกษา โดย
เนื อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ของบุคคลแต่ละ
กลุ่ม  
 "การศึกษาระบบทวิภาคี" หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง 
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดย
นักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 "ผู้ควบคุมการฝึก" หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานกับ 
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ  
 "ครูฝึก" หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 "ครูนิเทศก์" หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ ให้ค าปรึกษา  
แนะน าแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
 "ครูที่ปรึกษา" หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  
 "มาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่า ข้อก าหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน  
การก ากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
 "การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ  
ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์  
การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั งจัดด าเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขที่เป็นมาตรฐาน  
 "คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่า คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ  

ในการอ านวยการ ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 
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ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี  และ  
ให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี  

 
หมวด 1  

สภาพนักเรียน  
 

ส่วนที่ 1  
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 

 
 ข้อ 6 ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื นความรู้ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่
ก าหนด หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาปรับพื นฐานวิชาชีพ
และประเมินผ่าน ให้ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 ความข้อนี  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา โดยไม่นับ
จ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
 ข้อ 7 ผู้เขา้เรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี   
 (1) มีความประพฤติเรียบร้อย  
 (2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  
 (3) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งหรือมหีลกัฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกนัมาแสดง  
 (4) มีความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 (5) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข  
 (6) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า  
17 ปีบริบูรณ์ และมีความตั งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร  

ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ตามความ
เหมาะสมของโครงการนั น 
 

ส่วนที่ 2 
การรับผู้เข้าเรียน 

 

 ข้อ 8 การรับผู้เข้าเรียน ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฎิบัติดงันี  
 (1) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใดๆ ตามความต้องการของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้  
 (2) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลาที่  
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
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 (3) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ  
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ  
 การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ผู้เข้า
เรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้ สถานศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้  
 การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ  
ที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั น  
 ข้อ 9 ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รหือได้รับการ
คัดเลือก 
 

ส่วนที่ 3 
การเป็นนักศึกษา 

 

 ข้อ 10 ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได้ขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา 
 ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
 การขึ นทะเบียนเป็นนักเรียน และการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง พร้อมทั ง แสดง
หลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนดโดยช าระ เงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ทั งนี  ให้เสร็จสิ นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซ่ึง
สถานศึกษาเช่ือถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว  
 ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัวหรือ  
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี หรือไม่ก็ได้  
 ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน 
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อ 11 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักศึกษา 
 บัตรประจ าตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษา รหัสประจ าตัว
นักศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ท าการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า แต่งเครื่องแบบ
นักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของนักศึกษา  
 ให้มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน  

บัตรประจ าตัวนี ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั น แต่ต้องไม่เกิน 2 
ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุ ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักศึกษา ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตร  
เป็นปีๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ  
ของสถานประกอบการก็ได้  
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 ข้อ 12 ให้สถานศึกษาแต่งตั งครูที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน ให้ค าปรึกษา 
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการ
ฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

ส่วนที่ 4 
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 13 การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี  
  (1)  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 (2)  ลาออก  
 (3)  ถึงแก่กรรม  
 (4)  สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี   
 ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อกับ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ซ่ึงสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการ
ฝึกอาชีพ หรือรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
 ข. ไม่ยื่นค ารอ้งขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดลาพักการเรียนหรือ
ฝึกอาชีพตามข้อ 19  
 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ 26  
 ง. ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพื นความรู้ ตามข้อ 6 
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามข้อ 7 
 ช. พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 57 
 ซ. พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 58  
 ข้อ 14 ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 13 (2)   (4) ก.  ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพารเปน็
นักศึกษา จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษาเมื่อสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 
 ข้อ 15 การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 14 ให้ปฏิบัติดังนี  
 (1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  
 (2) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการ
ส าเร็จการศึกษาด้วย 
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ส่วนที่ 5 
การพักการเรียน 

 

 ข้อ 16 สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา ลาพักการเรียน  
หรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี   
 (1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ สถาน
ประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม  
 (2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา  
 (3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด  
 (4) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณา เห็นสมควร  
 ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด แต่ถ้านักศึกษาได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนส าหรับ
ภาคเรียนนั นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาส าหรับภาคเรียนนั นอีก 
 ข้อ 17 นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 
 ข้อ 18 การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาท าหลักฐานเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักศึกษา โดยตรง  
 ข้อ 19 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือ การ
ฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นค าขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต่อ
สถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด หากพ้นก าหนดนี  ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่
มีเหตุผลสมควร 

 
 

ส่วนที่ 6 
การลาออก 

 ข้อ 20 นกัศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองการลาออก
เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 
 ข้อ 21 นกัศึกษาที่ลาออกแลว้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกนั ให้ถือวา่นักศึกษาผู้
นั นมีสภาพนักศึกษามาตั งแต่ต้นภาคเรียนนั นทุกประการ 
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หมวด 2 
การจัดการเรียน 

 

ส่วนที่ 1 
การเปิดเรียน 

 ข้อ 22 ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิารว่าด้วยปี
การศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจาก
ระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ข้อ 23 สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูรอ้น ให้ปฏบิัติตามระบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการเปิด
เรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ส่วนที่ 2 

การลงทะเบียนรายวิชา 
 ข้อ 24 สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิด
ภาคเรียน 
 ข้อ 25 สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามขอ้ 24 ก็ได้โดยให้
สถานศึกษาก าหนดวันสิ นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นบัแต่วันเปิดภาคเรียน 
หรือไม่เกิน 5 วัน นับแตว่ันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นกัศึกษาต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ 26 นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ 25 ถ้า
ประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา ต้องติดต่อรักษาสภาพนักสึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นสุดการ
ลงทะเบียน 
 ข้อ 27 การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา  
 ข้อ 28 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมทั ง
ช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียน
แทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
อนุญาตเป็นรายๆ ไป ทั งนี  ต้องช าระให้เสร็จสิ นก่อนวันเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
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 ข้อ 29 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  22 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบเต็ม
เวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนรายวิชาใน
ภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา 
 หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   
 ข้อ 30 นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ 59 และข้อ 60 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ส่วนที่ 3 
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 

 
 ข้อ 31 นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระท า ภายใน 
15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอ ถอนรายวิชาต้อง
กระท าภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
 การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระท าได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
มีเหตุผลสมควร  
 การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และ  
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา  
 ข้อ 32 การถอนรายวิชาภายในก าหนด ตามข้อ 31 ให้ลงอักษร "ถ.น." ในระเบียนแสดง “ผลการ
เรียน”  
 การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ ๓๑ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ให้ลงอักษร "ถ.น." ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ก็ให้ลงอักษร "ถ.ล." 
 
 

ส่วนที่ 4 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

 ข้อ 33 สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็น การเสริม
ความรู้ โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้  
 ข้อ 34 เมื่อได้ท าการวัดผลและการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 1.0 ขึ นไป 
ถือว่าประมานผ่านให้บันทึก "ม.ก." ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง "ผลการเรียน" ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน 
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ไม่ต้องบันทึกรายวิชานั น และให้ถือเป็นการสิ นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวม
เพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียน 

 

 ข้อ 35 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต้มส าหรับ
รายวิชานั น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  
 ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นอย่างแท้จริงหัวหน้าสถานสึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายๆไป 
 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ตามข้อ 66 ในภาคเรียนนั นมิได้ 
 ข้อ 36 การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี   
 (1) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์  
 (2) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั งสองแห่งรวมกัน  

(3) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียน  
ที่เรียนแล้วมารวมกัน  
 (4) นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนหรือฝึก
อาชีพในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพใน
ภาคเรียนนั นมารวมกัน  
 (5) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั งแต่ 2 คนขึ นไป และแยกกันสอน ให้น าเวลาเรียน  
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน  
 (6) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั งแต่เร่ิมเรียนรายวิชาใหม่ 

 
ส่วนที่ 6 

การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
 

 ข้อ 37 นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี  
 (1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
 (2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  
 (3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ 
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  
  (4) มีความจ าเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น ความ
จ าเป็นอย่างแท้จริง  
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 ข้อ 38 นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ต้องยื่นค าร้องพร้อมทั ง
หลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระท าได้ให้
หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆไป 
 กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนในช่อง 
“ผลการเรียน” และให้นักศึกษาเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการ
เรียนหากไม่สามารถด าเนินการได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน
ก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
 การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาท าเป็นลายลักษณ์อักษรมอบ
ให้นักศึกษา 
 

หมวด 3 
การประเมินผลการเรียน 

ส่วนที่ 1 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

  

 ข้อ 39 ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน  
 ข้อ 40 ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา 
ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 ข้อ 41 ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ น
ภาคเรียน หรือเมื่อสิ นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา  
 ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกันประเมินผล
การเรียน  
 ข้อ 42 ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพ และควบคุม  
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
 
 

ส่วนที่ 2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 

 ข้อ 43 ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนทั งด้านความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย
รวมทั งการวัดผลปลายภาคเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและเนื อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 
 ข้อ 44 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี   
  4.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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  3.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
  2.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช ้
  2.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช ้
  1.5  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน   
  1.0  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
     0  หมายถึง ผลการเรียน (ตก) 
 ข้อ 45 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 44 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี   
  ข.ร.  หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจาก 
มีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุลสมควร  
  ข.ป.  หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา  
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร  
  ข.ส.  หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร  
  ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร  
  ถ.น.  หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
  ท.  หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ท า  
  ม.ส.  หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด 
  ม.ท.  หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด  
  ผ.  หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดหรือผลการประเมินผ่าน  
  ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน  
  ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 
 ข้อ 46 ในกรณีต่อไปนี  ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 

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

 ข้อ 47 นักศึกษาที่ท าการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ท าในรายวิชา
ใด ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ ดังนี   
 (1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั งนั น หรือ 
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 (2) ให้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการ
เรียน” ในรายวิชานั นหรือ 
 (3) ด าเนินการตาม (2) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าดว้ยการตดัคะแนนความ
ประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแตก่รณี 
 ข้อ 48 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี  
 (1) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารด้วย
ผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
 (2) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม ข้อ 44 และข้อ 46 
ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ  า เรียนแทนให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิตตามข้อ 49 
 (3) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี  
      ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน เฉพาะใน
ภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
      ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั งหมดและได้ระดับผลการเรียน
ตั งแต่สองภาคเรียนขึ นไป  
 ข้อ 49 นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ  ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ นให้สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการด าเนินการให้เรียนซ  าหรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนส าเร็จการศึกษา 
 การเรียนซ  ารายวิชา ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี  จะกระท าเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน ตั งแต่ 2.0 ขึ นไป
เท่านั น 
 รายวิชาที่เรียนซ  าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียนต่ ากว่า 
2.0 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 47 (2) หรือ (3)  
 ข้อ 50 กรณีตามข้อ 49 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ  าให้นับจ านวน
หน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรยีน
แทนมาเป็นตัวหาร 
 ข้อ 51 ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ 38 และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่
สถานศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ 
ม.ส. ตามข้อ 37 (3) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารราเป็นรายๆ ไป 
 กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป้นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
ก าหนดให้นักศึกษาส่งงานนั นภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถด าเนินการได้
ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นสมควรทั งนี  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
 ข้อ 52 นกัศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุก
รายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด ทั งนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ส านกังานคระกรรมการการอาชวีศึกษาก าหนด 
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 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ข้อ 53 นกัศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไมน่้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดโดยมีเวลาเขา้ร่วมปฏบิัติกิจกรรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60 ของเวลาทีจ่ัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
 เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกจิกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนได้ถือว่าประเมินผ่านในภาค
เรียนนั น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอกัษร  “ผ.” ในระเบยีนแสดงผลการเรียน ช่อง  “ผลการเรียน” ซ่ึง
หมายถึง  “ผ่าน” 
 หากนักศึกษาเข้ารว่มปฏบิัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณามอบ
งานหรือกิจกรรมในส่วนที่นกัศึกษาผู้นั นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด เมื่อนกัศึกษาด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชือ่กิจกรรมแลว้ตัวอกัษร “ผ.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั นซ่ึงหมายถึง “ผ่าน” 
 ถ้านักศึกษาด าเนินการไม่ครบถ้วน ถือวา่ประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชือ่กิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ.” 
ซ่ึงหมายถึง “ไม่ผ่าน” 
 ให้นักศึกษาที่เข้าฝกึอาชพี หรอืฝึกประสบการณืทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ เข้ารว่มปฏบิัติ
กิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 

 
ส่วนที่ 3  

การตัดสินผลการเรียน 
 

 ข้อ 54 การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ ดังนี   
 (1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  
 (2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั งแต่ระดับ 1.0  ขึ นไป ถอืวา่ประเมินผ่านและให้นบัจ านวนหน่วยกิต  
ของรายวิชานั นเป็นจ านวนหนว่ยกิตสะสม 
 (3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้เรียนซ  ารายวิชานั น
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ  า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เรียน
แทนและให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 
 ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี   
 (1) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก าหนด 
 (2) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
  (3) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 (4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนด  
 ข้อ 56 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
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 ข้อ 57 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ให้
สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 ข้อ 58 นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม 4 ภาคเรียนแล้วแต่ยังไม่
เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้อ 55 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพ
นักศึกษา ทั งนี ให้เรียนได้ไม่เกิน 8 ภาคเรียนนับตั งแต่วันขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการ
เรียน  

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษาก าหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้อ 55 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่า
ควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั งนี ให้เรียนได้ไม่เกิน 12 ภาคเรียนนับตั งแต่วันขึ นทะเบียนเป็น
นักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 
  

ส่วนที่ 4 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ 59 การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซ่ึงใช้หลักสูตรนี  ให้สถานศึกษาที่รับ
นักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษา
จะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผล
การเรียนรายวิชานั นก็ได้ 
 ข้อ 60 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวชิา จากหลักสูตรอื่นซ่ึงไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั นสูง ได้ตามเง่ือนไขต่อไปนี  
 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 และมี
จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 (2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนท า  
การประเมินใหม่ ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั น  
 (3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 2.0 ขึ นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือ  
จะท าการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั นก็ได้  
 ข้อ 61 เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการวัดผล
ปลายภาคเรียนภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน 
 ข้อ 62 การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 59 และข้อ 60 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้รหัสวิชา
และชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี  โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน   
 ข้อ 63 สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษา
แห่งอื่นในกรรีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั งสองแห่งท าความตกลงร่วมกันในการจัดสอน
และรับโอนผลการเรียน 
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 ข้อ 64 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรยีนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ 63  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี   
 (1) รบัโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั งแต่ 2.0 ขึ นไป หรือ  
 (2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ให้อยูใ่น
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
 ทั งนี ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักสึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี  
โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
 ข้อ 65 กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 59  และข้อ 60 ระดับผลการเรียน ให้เป็นไปตามที่ได้จาก
การประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม  
 ข้อ 66 นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ
ท างานในอาชีพนั นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี มาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ ได้เรียน
หรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจ านวนหน่วยกิต
สะสมส าหรับรายวิชานั นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  
 ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั นหรือขอประเมิน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้  
 ข้อ 67 นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วสอบ เข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี  และได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 2.0 ขึ นไป  
  
 

หมวด 4 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวชิาปรับพื้นบานวิชาชีพ 

 
ข้อ 68 สถานศึกษาที่รับนักศึกษา ตามข้อ 6 วรรคสอง ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพื นฐาน

วิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอนรายวิชานั น ๆ หรือรายวิชาที่เนื อหา
ใกล้เคียงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณืตามข้อ 66 ก็ได้ 

ข้อ 69 การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื นฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมินผลการ
เรียนรายวิชาตามหลักสุตร ทั งนี  ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 1.0 ขึ นไป ถือว่าผ่าน โดยให้บันทึก “ผ.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื นฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน “ผ่าน” 
ทุกรายวิชา 
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หมวด 5 

เอกสารการศึกษา 
ข้อ 70 สถานศึกษาจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี  
(1) ระเบียบแสดงผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี ซ่ึงใช้ชื่อย่อว่า “รบ.1 ปวส.57” และ

ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี 

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็น

ผู้จัดท า ลงลายมือชื่อพร้อมทั ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
พุทธศักราช 2557 (รบ.2 ปวส.57) ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี และเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(4) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี  
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นนอกเหนือจาก 

รบ.1 ปวส. 57 และ รบ.2 ปวส.57 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณืทักษะวิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
หรือสมุดรายงานของนักศึกษา 

(6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี  
ข้อ 71 ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป้นเวลาไม่

น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
ข้อ 72 ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักสึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน 
ข้อ 73 ให้ใชส้ าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.57) และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

ฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
ข้อ 74 ให้สถานศึกษาออกส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.57) ส าเนาระเบียนแสดงผล

การเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 75 การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.57) และส าเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือ
ประทับตรา “ส านาถูกต้อง” หรือ “CERTIFIED TRUE COPY”  

ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา พร้อมทั ง 
วัน เดือน ปี ที่ออกส าเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับที่รูปถ่าย 

ข้อ 76 นักศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน แล้วแต่กรรี ใบรับรอง
นี มีอายุ 60 วัน โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 
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หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 77 สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาก าลงัศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงพุทธศักราช 

2556 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร ว่าดว้ยการจัดการศึกษาตามหลักสูตประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2554 และระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ.2547 ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่านักศึกษา
จะส าเร็จการศึกษา   
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
            พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ด้วยการ

ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
พ.ศ. 2556 

 …………………………………………………  
 1. นักเรียนที่จะประสงค์ขอประเมินเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ ต้องลงทะเบียนเพื่อประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาก าหนด โดยช าระค่าลงทะเบียน ตามระเบียบ 
หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
ผู้ควบคุมการฝึก แล้วแต่กรณี 
 2. นักเรียนจะต้องน าหลักฐานที่ถือเชื่อได้ว่าได้ผ่านการศึกษาอบรม หรือฝึกงาน หรือท างาน หรือมี
อาชีพในรายวิชาที่ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ไปแสดงประกอบ การลงทะเบียนสอบ ก่อน
ช าระเงินเพื่อลงทะเบียนประเมิน  
 3. ให้สถานศึกษามอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินความรู้ประสบการณ์ ซ่ึงประกอบด้วยหัวหน้า
แผนกวิชา หรือหัวหน้าคณะวิชา ผู้สอนหรือครูฝึกในสาขางานนี  และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 3 คน เป็นผู้จัดท าเครื่องมือประเมิน ให้ครอบคลุมมาตรฐานและเนื อหาวิชาที่ส าคัญในแต่ละบทเรียน หรือแต่
ละเร่ือง ของรายวิชา พร้อมกับก าหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินไว้ด้วย โดยใช้เกณฑ์
เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษา 
 4. คณะกรรมการประเมิน ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับการเรียนการฝึกของรายวิชาดังกล่าว หาก
รายวิชานั นมีเฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติให้ประเมินอย่างเดียว ถ้ามีทั งภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัติรวมกัน ให้
ประเมินทั งภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป บางส่วนอาจประเมิน เช่นเดียวกับการประ เมินผลการเรียน
รายวิชาในสถานศึกษา โดบอนุโลม 
 5. ก าหนดเวลาการประเมินรายวิชา ตามข้อ 4 ไม่น้อยกว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในลักสูตร 
 6. สถานศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 
 ๗. การขอประเมินเทียบโอนความรู้ละประสบการณ์จะกระท าในภาคเรียนเดียวกันทั งหมดหรือจะขอ
ประเมินในแต่ละภาคเรียนจนหมด หรือครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดให้ หรือจะขอประเมินเป็นรายวิชา
เท่านั นก็ได้ 
 8. การประเมินเทียบโอนดังกล่าวให้เป็นไปตามความสมัครใจขอนักเรียนแต่ละราย 
 

……………………………………………………. 
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แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
1. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 15 ก าหนดให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถนาผลการเรียนที่สะสมไว้มาเทียบโอนใน
ระหว่าง รูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสกถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั งจาก การเรียนรู้นอกโลกไร้พรมแดน เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี สภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่
พัฒนาไป อย่างรวดเร็วทาให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสหาความรู้ได้หลากหลายวิธี มีแหล่งให้ศึกษา
หาความรู้ มีอุปกรณ์ช่วยในการศึกษาหลากหลาย การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานการณ์ เช่น การทางาน การพบปะ
สังสรรค์ การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม กีฬา อาสาสมัคร กิจกรรมทางศาสนาและสังคม ซ่ึงการเรียนรู้ที่เกิดนอกชั น
เรียนดังกล่าวไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจะช่วยให้ผู้ประกอบ
อาชีพสามารถพัฒนาสมรรถนะตนจนได้วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ที่มีมาตรฐานแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจนใน
ระยะเวลาที่น้อยกว่านักเรียนปกติที่ศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว  
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นการยอมรับผลการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ ดังนั น 
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) 
ของสถานบันการศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาขอรับการประเมินเทียบโอน เพื่อยกเว้นการเรียน 
รายวิชาในสถานศึกษาที่เข้าเรียน และนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ส าหรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุ่มวิชาในหลักสูตร
เดียวกันหรือต่างสูตรซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ตามปกติ  
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นาความรู้และประสบการณ์มาทาการประเมินเทียบโอนเข้าสู่ 
หน่วยกิตเป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง(ปวส.)  
3. ขอบข่าย  
 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ สามารถดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ การเทียบโอนความรู้และ 
ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุ่มวิชาจากการ
การศึกษาในระบบและนอกระบบ  
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) สามรถดาเนินการได้ทุกหมวดวิชา โดยเทียบโอนได้ 2 ใน 3 
ของ จานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร สาหรับรายวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่นของกระทรวงศึกษาธิการที่
อยู่ใน ระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า และยังไม่จบหลักสูตรสามารถนาผลการเรียนมาเทียบโอนได้ โดยปฏิบัติตาม 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ที่ก าหนดไว้   
 
4. ประโยชน์ของการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 4.1 ด้านผู้เรียน  
 1) ลดการเรียนซ้าในรายวิชา/กลุ่มวิชาที่มีประสบการณ์มาแล้ว  
 2) การเรียนในชั นเรียนน้อยลง ลดเวลาการเดินทาง  
 3) ประหยัดค่าใช้จ่าย  
 4) ผู้เรียนสนใจเรยีน หรือฝึกอบรมในระบบมากขึ น  
 5) ผู้เรียนไม่จบการศึกษาในระบบมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความต้องการ  
 6) เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ สามารถนาไปใช้ในการเข้าทางานหรือเลื่อน ต าแหน่ง
สูงขึ น  
 4.2 ด้านหลักสูตร  
 1) การบริหารงานหลักสูตร ระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพเข้าสู่ หน่วยกิต
ช่วยให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายต่อหัว เช่น ค่าวัดผลและประเมินผล ค่าวัสดุฝึก เป็นต้น  
 2) หลักสูตรต้องกาหนดสมรรถนะ (Competency based curriculum) ท าให้ผู้ส าเร็จ การศึกษามี
ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติงาน ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง  
 4.3 ด้านธุรกิจ  
 1) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพช่วยให้นายจ้าง/ลูกจ้าง มีการตกลงกัน เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายและวิธีประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) สถานประกอบการจะมีรายได้เพิ่มขึ นจากการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของลูกจ้าง/ พนักงานที่มี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาในระบบ  
 3) สถานประกอบการหรือหน่วยงานของทางราชการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ต้อ งเสียเวลา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรใหม่  
 4.4 ด้านอ่ืน ๆ  
 1) บุคลากรขอสถานประกอบการหรือหน่วยงานของทางราชการหรือผู้ประกอบอาชีพอสิระ ตระหนัก
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะตนตลอดเวลา  
 2) การเรียนรู้ การฝึกเฉพาะด้านที่จาเป็นต่องานในหน้าที่ ช่วยประหยัดเวลาได้มาก  
 3) บุคลากรมีความกระตือรือร้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และพัฒนาทักษะที่ขาดแคลน ส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติโดยส่วนรวม  
 4) สถานประกอบการสามารถสร้างงาน ผลิตงานได้ตามความต้องการของลูกค้าในกรณีที่ต้องการสา
เร็จการศึกษา หรือฝึกอบรมให้เร็วขึ น หรือไม่ต้องการเรียนในชั นเรียนสามารถขอประเมินความรู้ตามรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาในหลักสูตรได้ ถ้าผู้ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานขั นต่าที่กา
หนดไว้ สามารถเทียบเป็นหน่วยกิตได้โดยไม่ต้องเรียนในรายวิชาหรือ กลุ่มวิชานั น  
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5. นิยามศัพท์  
 การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
 การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวธิีการจดั
การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาคัญของการจัดการศึกษา โดย เนื อหา
และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่ม
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพความพร้อม 
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  
 ผลการเรียนรู้ หมายถึง ผลการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย ซ่ึงครอบคลุม
ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ  
 ผลการเรียนรายวิชา / กลุ่มวิชา หมายถึง ผลการเรียนรายวิชา / กลุ่มวิชาตามหลักสูตรจากสถาบัน
ศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ  
 ความรู้และประสบการณ์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่เกิดจากการผ่านการศึกษา 
ฝึกอบรม ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย จากการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาที่
สะท้อนกระบวนการทางานและการพัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต หมายถึง กระบวนการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ว่าบุคคลที่มาขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ เจตคติรวมทั งกิจ
นิสัยตามสมรรถนะตรงตามรายวิชา/กลุ่มวิชาที่ขอเทียบ หรือไม่โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั นต่าที่กาหนดไว้ จึง
สามารถเทียบเป็นหน่วยกิตได้ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั น  
 การประเมินเบ้ืองต้น หมายถึง การสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่มาขอเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา หรือกลุ่มวิชา มีความรู้ตามที่จะขอเทียบแน่นอน เพื่อไม่ให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ทั งผู้ขอเทียบโอนและสถานศึกษา  
 กลุ่มวิชา หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาสามัญหรือรายวิชาในกลุ่มวิชาในแต่ละ
สาขาวิชาชีพตามโครงสร้างของหลักสูตร  
6. หลักเกณฑ์การขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
 6.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน  
 6.1.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาที่เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  
 6.1.2 มีพื นความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ขอประเมิน โดยมีหลักฐานที่ แสดงถึง
ความรู้และประสบการณ์  
 6.2 เง่ือนไขการขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ดังนี   
 6.2.1 นักเรียน/นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ไม่เกิน 2 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของหลักสูตร  
 6.2.2 นักเรียน/นักศึกษา ที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานฝึกอาชีพหรือ ท างานใน
งานอาชีพนั นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าวก่อนเข้าเรียนหรือ เข้าเรียนแล้วแต่ขอไปเรียน 
หรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกอาชีพ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
นั นได้ นักเรียน นักศึกษาที่ประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาค
เรียนนั นอีกไม่ได้ แต่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคนั นได้ หรือสามารถขอรับค าแนะน าจากคณะกรรมการเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการขอรับการประเมินในภาคเรียนต่อไป  
 6.3 วิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดาเนินการดังนี   
 6.3.1 การประเมินเบื องต้น  
  1) พิจารณาหลักฐานที่ทางราชการและ / หรือสถานประกอบการออกให้ เช่นใบสาคัญ  
วุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือรับรองของสถานประกอบการ รางวัล ฯลฯ  
หลักฐานที่นามาแสดง พิจารณาเง่ือนไข ดังนี   
 - หลักฐานต้องมีอายุ ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันขอประเมิน หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของ สถานศึกษา ถ้าเป็น
หลักฐานที่ภาคเอกชนออกให้ต้องเป็นภาคเอกชนที่ประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย  
 - รายวิชา / กลุ่มวิชาที่เสนอขอให้ประเมินจะต้องมีจานวนชั่วโมงปฏิบัติงานและ / หรือ  
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าจานวนชั่วโมงของรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และมีสมรรถนะ หรือเนื อหาสาระที่ 
สอดคล้องกับรายวิชา / กลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
  2) พิจารณาข้อมูลการสัมภาษณ์เบื องต้น  
 6.3.2 การประเมินความรู้และประสบการณ์ ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลายตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ขอประเมิน โดยคณะกรรมการ
ประเมินเป็นผู้ดาเนินการ  
 6.3.3 การตัดสินผลการประเมินและการให้ค่าระดับผลการประเมิน  
  1) ให้ตัดสินผลการประเมินเป็นรายวิชาตามรายวิชาในหลักสูตร  
  2) ต้องได้คะแนนจากการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่หน่วยกิตไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 แต่ละรายวิชาที่ขอประเมิน ถ้ามีทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ทาการประเมินทั งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบางส่วนอาจประเมินเช่นเดียวกับการประเมินผลกเรียนใน
สถานศึกษาปกติ และเวลาที่ใช้ในการประเมินต้องไม่น้อยกว่าเวลาเรียนต่อสัปดาห์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรหรืออยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  
  3) ให้ใช้ค่าตัวเลขแสดงค่าระดับผลการประเมินตามค่าระดับผลการเรียน ตามระเบียบ  
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่ขอประเมินเทียบโอนความรู้แลประสบการณ์  
 6.3.4 วิธีการประเมินตามข้อ 6.3.1 และ 6.3.2 สถานศึกษาอาจจัดให้มีการประเมินเป็นกลุ่ม  
หรือเป็นรายบุคคลก็ได้ ทั งนี ให้อยู่ในดุลยพินิจและความพร้อมของสถานศึกษา  
6.4 ผู้ประเมิน  
 ให้สถานศึกษาที่ทาหน้าที่ประเมิน แต่งตั งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการประเมิน ดังนี   
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 6.4.1 คณะกรรมการประเมินเบื องต้น ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีผู้ช่วยผู้อา
นวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้างานวัดผลประเมินประเมินผลการศึกษา ร่วมเป็น
คณะกรรมการการทาหน้าที่ประเมินจากหลักฐานข้อมูลที่ผู้ขอรับการประเมินนามาแสดงไว้และสัมภาษณ์  
 6.4.2 คณะกรรมการการประเมินความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบไม่น้อย กว่า 3 
คน โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา ผู้สอนหรือครูฝึกในรายวิชานั น และผู้เชี่ยวชาญด้าน  
วิชาชีพร่วมเป็นคณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินว่าผู้ขอรับการประเมินมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความช านาญ 
เจตคติ รวมทั งกิจนิสัยตามสมรรถนะ (Competencies) ในรายวิชาที่ขอประเมิน ผ่านเกณฑ์หรือไม่ การประเมิน
ต้องด าเนินการให้มีมาตรฐานชัดเจน สมเหตุสมผล ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
7. แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน (รายวิชา / กลุ่มวิชา)  
 เพื่อให้สถานสถานศึกษาสามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้อย่างมีหลักเกณฑ์ มีมาตรฐาน
ด้านวิชาการ มีความยุติธรรมและโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี   
 7.1 คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นนักเรียน / นักศึกษา ในสถานศึกษาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  
 7.2 เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน  
 7.2.1 ในภาคเรียนแรกที่ขึ นทะเบียนเป็นนักเรียน / นักศึกษา ให้นักเรียน / นักศึกษายื่นค าร้อง  
พร้อมหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียน ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ส าหรับในภาคเรียนอื่นสถานศึกษาสามารถอนุญาตให้นักเรียน / นักศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอืน่
และรับโอนผลการเรียนได้ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดสอนรายวิชาใดได้  
 7.2.2 ให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน หัวหน้า
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
 7.2.3 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องลงทะเบียนเรียนและมีเวลาเรียนใน 
สถานศึกษาแห่งนั นไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอน  
 7.2.4 อายุของผลการเรียน ที่จะน ามาขอเทียบโอนผลการเรียนนั น ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ทั งนี ให้พิจารณาจากพื นฐานธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  
 7.2.5 การเทียบโอนผลการเรียน ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการพิจารณาจาก
หลักฐานการศึกษาที่น ามาแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีการเทียบโอนผลการเรียน  
 7.2.6 ผลการเรียนที่ได้รับการเทียบโอนให้คงผลการเรียนตามหลักเดิมที่ปรากฏหรือให้ผลการ  
เรียนใหม่ที่ได้จากการประเมิน แต่ต้องไม่สูงกว่าผลการเรียนเดิม  
 7.2.7 ให้สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอน  
 7.3 วิธีการเทียบโอนผลการเรียน  
 7.3.1 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรเดียวกัน  
  1) ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
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  2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 1 สถานศึกษาจะรับโอนหรือท าการประเมินใหม่ก่อนรับ
โอนก็ได้  
  3) ในกรณีย้ายสถานศึกษา หากมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั นต่ า (ไม่ผ่าน) ในรายวิชาใด
และมีสิทธิได้รับการประเมินใหม่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ให้ สถานศึกษาเดิมด าเนินการประเมินใหม่ก่อน หากมีเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษา ที่รับเข้าเรียนด าเนินการประเมิน
ใหม่ได้ โดยสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจเป็นรายๆ ไป  
 7.3.2 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรอื่นที่มีลักษณะเดียวกันของหน่วยงานสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ  
  1) เป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื อหาใกล้เคียงกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุในหลักสูตร  
  2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 2 ขึ นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะ
ท าการประเมินใหม่ แล้วจึงรับโอนรายวิชานั นก็ได้  
 7.3.3 การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. ของสถาบันการศึกษาหรือ หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายอื่นในระดับเด่ียวกัน สังกัดกระทรวงศึกษาการ สถาบันการศึกษาเอกชนหรือ  
หน่วยงานราชการ  
  1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร  
  2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า 2 ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนท าการ  
ประเมินใหม่ ถ้าเห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั น  
  3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 2 ขึ นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือจะ
ท าการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั นก็ได้ 
 รายวิชาที่มีการประเมินใหม่ตาม 7.3.1, 7.3.2 และ 7.3.3 ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามผล  
การประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงกว่าเดิม  
 7.3.4 การเทียบโอนผลการเรียนของผู้ที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั นสูง (ปวส.)  
  1) ให้รับโอนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏในหลักสูตร หรือรายวิชา / กลุ่มวิชา ที่มีเนื อหา  
ใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และมีจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร  
  2) ให้รับโอนเฉพาะรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั งแต่ 2 ขึ นไป  
8. แนวทางการจัดการประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 8.1 ขั นตอนปฏิบัติการประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 8.1.1 จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน / นักศึกษาทราบ  
 8.1.2 จัดเตรียมแบบค าร้องขอประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 8.1.3 รับแบบค าร้องของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หรือเทียบ  
โอนผลการเรียน  
 8.1.4 ด าเนินการประเมินเบื องต้นและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
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 8.1.5 แต่งตั งคณะกรรมการด า เนินการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และ 
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน  
 8.1.6 ประชุมวางแผนการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และเทียบโอนผลการเรียน  
 8.1.7 จัดด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียน / นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอเทียบโอน ผล
การเรียน เฉพาะผู้ขอรับการประเมินเทียบความรู้และประสบการณ์ด าเนินการต่อในข้อ 8.1.8 ถึง 8.1.11  
 8.1.8 ประกาศหรือแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จัดให้มีการประเมิน เพื่อเทียบโอนความรู้และ  
ประสบการณ์  
 8.1.9 รับลงทะเบียนการขอประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
 8.1.10 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประเมินรายวิชา / กลุ่มวิชา  
 8.1.11 ด าเนินการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดไว้  
 8.1.12 จัดท าเอกสารผลการประเมินเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ  
 8.1.13 ประกาศผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และเทียบโอนผลการเรียน เพื่อ
น าผลการประเมินไปเทียบโอน ยกเว้นการเรียนรายวิชา  
 8.2 ขั นตอนการขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน / นักศึกษา  
 8.2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตจาก 
สถานศึกษา  
 8.2.2 ยื่นค าร้องขอประเมินความรู้และประสบการณ์ พร้อมหลักฐาน ได้แก่  
  1) บัตรประจ าตัวนักเรียน / นักศึกษา  
  2) หลักฐานที่แสดงความรู้และประสบการณ์ เช่น  
   - บันทึกประจ าวัน ที่แสดงถึงสิ่งที่ผู้ขอรับการประเมินท าเป็นประจาวันทั งที่บ้าน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  
  - แฟ้มสะสมงาน (Portfoli) โดยรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย ส าเนา เกียรติบัตร วุฒิบัตร จาก
การศึกษาทั งในหรือนอกประเทศ การอบรมระยะสั น รางวัลต่าง ๆ ที่เคยได้รับ ตลอดจนการปฏิบัติงานอาชีพที่
ชัดเจน  
  - หนังสือรับรองจากนายจ้าง / ผู้ร่วมงาน / ผู้น าชุมชน ซ่ึงแสดงถึงการมีความรู้ ทักษะ
ความสามารถในด้านอาชีพ  
  - บุคคลที่ผู้ขอรับการประเมินสามารถอ้างอิงได้  
  - ชิ นงานหรือผลงานดีเด่นด้านวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ  
  - หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงผลตอบแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี)  
 8.2.3 เข้ารับการประเมินเบื องต้น  
 8.2.4 รับทราบผลการประเมินเบื องต้น และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์  
 
 8.2.5 ลงทะเบียนขอประเมินตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  
 8.2.6 เข้ารับการประเมินตามระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  
 8.2.7 รับทราบผลการประเมิน  
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งานทะเบียน/การเงิน 

คณะกรรมการ 

ประเมินความรู้และประสบการณ์ 

งานวัดผลฯ 

 8.2.8 น าผลการประเมินไปเทียบโอนเพื่อยกเว้นการเรียน หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 
 
 

แผนภูมิขั้นตอนการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยื่นแบบค าร้อง 

รวบรวมกลุ่มผู้ขอรับประเมิน 

ประเมินเบื องต้น 

ลงทะเบียนผู้ขอรับการประเมิน 

เข้ารับการประเมิน 

พิจารณาตัดสิน
ผลการประเมิน 

บันทึกและประกาศผลการประเมิน 

แจ้งผู้ขอรับการ
ประเมิน 

ลงทะเบียนเรียน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน 

ลงทะเบียนเรียน 

ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนต่อไป 

นักเรียน นักศึกษา 

งานวัดผลฯ 

คณะกรรมการ 
การประเมินเบื องต้น 
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งานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553  และพระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังนี  

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 20 การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมอืระหวา่งสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั งนี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการอาชวีศึกษาและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบดังต่อไปนี   
 (1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
หรือสถาบันเป็นหลักโดยมีการก าหนดจุดมุ่ งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและ  
การประเมินผล   ที่เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่ เป็นเ ง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา  
โดยเนื อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร      การ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้ เวลาส่วนหนึ่ งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
เพื่ อ ป ระ โ ยชน์ ใ นก า รผลิ ตและพัฒนาก า ลั ง คน  สถ าน ศึกษาอาชี ว ศึ กษาหรื อ สถ าบันสามารถ 
จัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั งนี  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั น  
ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8  
ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี  

(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เก็บหลักฐาน 
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(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
(3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลักสูตรที่จัดขึ นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ ซ่ึงจัดขึ นเป็นโครงการหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ 

มาตรา 51 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถาบันและสถานประกอบการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน  
และสถานประกอบการ 

มาตรา 54 สถานประกอบการสมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือในการจัด 
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิทธิและประโยชน์ดังต่อไปนี  

(1)  การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(2) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือ 

ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 

 สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน ทั งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาบันในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  
 ผู้ควบคุมการฝึก หมายถึง ผู้ที่ สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน 
กับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ 
 ครูฝึก หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ สอน ฝึกอบรมผู้เรียนในสถานประกอบการ 
 ครูนิเทศ หมายถึง ครูของสถานศึกษา / สถาบันที่ท าหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ 
 การฝึกอาชีพ หมายถึง การเรียน  การฝึก  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 บันทึกความร่วมมือ  หรือ  MOU มาจากค าว่า Memorandum of Understanding หมายถึง 
หนังสือซ่ึงฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดและตามเง่ือนไขที่ปรากฏในหนังสือนั น  
กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่หนังสือนี ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่า  
จะปฏิบัติดังที่ได้ระบุไว้  
 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการใน

เรื่อง การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้
เวลาส่วนหนึ่งเรียนในสถานศึกษาหรือสถาบันเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 

พัฒนาการของการศึกษาระบบทวิภาคีการพัฒนา   
ก า ร จั ด อ า ชี ว ศึ ก ษ า โ ดย คว า มร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า ง ส ถ า น ศึ กษ าแ ละสถ าน ป ระก อบกา ร 

ได้ เริ่มต้นด า เนินการตั งแต่  พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน มีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงตามบ ริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง  แบ่งเป็น  4  ช่วงเวลาดังนี  
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1. โครงการโรงเรียน-โรงงาน (Dual System) พ.ศ. 2527 – 2537 
2. โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational System) พ.ศ. 2538 – 2541 
3. การฝึกงานครึ่งหลักสูตร พ.ศ. 2542 – 2550 
4. การศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

 

การศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 8  การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้  3 รูปแบบคือ 

1)   การศึกษาในระบบ 
2)   การศึกษานอกระบบ 
3)  การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา หรือ

สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนการวัด
และประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติ ในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนสามารถจัด
การศึกษาได้หลายรูปแบบรวมกันทั งนี ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
 
 
 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  6  ประการ  ดังนี  

1. มีบันทึกความร่วมมือ MOU (Memorandum of  Understanding) ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / สถาบัน / สถานศึกษากับสถานประกอบการ 

2. มีสัญญาฝึกอาชีพระหว่างสถานประกอบการกับผู้เรียน 
3. มีแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลาการฝึกอาชีพที่ก าหนดใน

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
4. มีการประเมินมาตรฐานการฝึกอาชีพตามข้อตกลง และตามแผนการฝึกอาชีพที่จัดท า

ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาหรือสถาบัน 
5. มีใบรับรองการผ่านงานของสถานประกอบการ เมื่อสิ นสุดการฝึกอาชีพลงนามโดย  

สถานประกอบการ 
6. มีวุฒิบัตรการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามร่วมกัน 2 ฝ่าย คือ สถานประกอบการ   

และสถานศึกษา/สถาบัน 
 
 
 

องค์ประกอบส าคัญในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี

การเริ่มต้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพโดยความร่วมมือของ 2 ฝ่ายคือ   สถาน
ประกอบการ และสถานศึกษา ซ่ึงต้องมีความพร้อมทั ง 2 ฝ่าย  การเริ่มต้นจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะ
เร่ิมจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้ โดยเร่ิมติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายพร้อมน าเสนอข้อมูลเบื องต้น 
         ในปัจจุบันการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครอบคลุม
ความร่วมมือกับสถานประกอบการทั งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น  5 model ดังนี  

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการภายในประเทศ 
Model A การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) ในพื นที่ คือมีสถาน

ประกอบการ ในพื นที่ตั งสถานศึกษาผู้เรียนทุกคนทุกสาขาวิชา ได้เข้าฝึกอาชีพใน สถานประกอบการ 
Model B การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) นอกพื นที่ คือ ไม่มีสถาน

ประกอบการในพื นที่ตั งสถานศึกษา ผู้ เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได้ เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
โดยจะต้องมีการจัดที่พักใกล้กับสถานประกอบการที่ไปฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนและมีครูควบคุมดูแล 

Model C การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบางสาขาวิชา 
Model D การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ 

 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่างประเทศ 
Model E การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการต่างประเทศ 

 
         
 
การรับเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมี 3 ระดับ ดังนี  

ระดับ ปวช. รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)เรียนต่ออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 ปี 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระ ดับ ปวส .  รับผู้ ส า เร็ จการศึกษาประกาศนียบั ตรวิชาชี พ  (ปวช . )  หรือมั ธยมศึกษา 
ปีที่ 6 (ม.6)เรียนต่ออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) 

ระดับปริญญาตรี รับผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) เรียนต่ออาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 2 ปี ได้รับปริญญาตรี 
 
 
 

1. ติดต่อสอบถามที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ.สระบุรี หรือ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ฝ่ายวิชาการ 

2. สมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชา/สาขางาน และระดับ
การศึกษาที่ต้องการ 

3. ผ่านการคัดเลือก ซ่ึงพิจารณาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
4. ลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

ขั้นตอนการเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาท่ีจะออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
ผู้เรียน 
1. ได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ต้องการได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและทักษะพื นฐานในสถานศึกษา และเรียน

ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการท าให้มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

2. ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับเบี ยเลี ยง เพื่อสะสมเป็นเงินทุนในการลงทุนหากต้องการเป็นเจ้าของ
กิจการ และ/หรือสวัสดิการอื่น ๆ จากสถานประกอบการ สร้างความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง 

3. เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) หรือ
ปริญญาตรี และได้รับใบรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ 

 
สถานประกอบการ 

สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพซ่ึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคม
ด้านการศึกษา 
1. สามารถวางแผนก าลังคนอย่างเป็นระบบในระยะยาว สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้   

ตรงตามความต้องการ 
2. สามารถเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
3. ได้รับประโยชน์ในการลดภาษีตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอาชีพ 
 
 
 
 

คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 นักเรียน นักศึกษาทั งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
ปวส. ที่จะได้รับพิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
 1.  ผ่านการลงทะเบียน 
 2.  มีการท าประกันอุบัติเหตุ 
 3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 1.00 
 4.  ผลการเรียนผ่านในรายวิชาชีพพื นฐาน และวิชาชีพสาขางาน 
 5.  มีผลการเรียนผ่านในรายวิชากิจกรรม 
 6.  มีความประพฤติเรียบร้อย ทั งในด้านความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลา 

ประโยชน์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี
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 ข้อควรปฏิบัติในการพิจารณา นักเรียน นักศึกษาทั งระดับ ปวช. และ ปวส. ที่จะยื่นค าร้องขอ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ดังนี  
 1. นักเรียน นักศึกษาจะต้องผ่านการลงทะเบียนในรายวิชาที่จะออกฝึกอาชีพ มิฉะนั นจะไม่พิจารณา
ให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 2. นัก เรียน นัก ศึกษาจะต้องมีการท าประกันอุบัติ เหตุมิฉะนั นจะไม่พิจารณาให้ออกฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 
 3. นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
      3.1 ถ้านักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ระดับผลการเรียน
เฉลี่ยแต่ละช่วงชั น คือ ระดับ ปวช. ๑ ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 1.50 ระดับ ปวช. 2 ผลการเรียนเฉลี่ย
ต้องไม่ต่ ากว่า 1.75 และระดับ ปวช. ๓ ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 ให้พิจารณาข้อ 5  ประกอบด้วย 
      3.2  ถ้านักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยแต่ละช่วงชั น คือ ระดับ ปวส. 1 ผลการเรียนเฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 1.75 และระดับ ปวส. 2 ผลการเรียนเฉลี่ย
ต้องไม่ต่ ากว่า  2.00 ให้พิจารณา ข้อ 5 ประกอบด้วย 
     3.3  ถ้านักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ระดับผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละช่วงชั นทั ง
ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. จะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 4. นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนผ่านในรายวิชาชีพพื นฐาน และวิชาชีพสาขางาน  
ถ้าไม่ผ่านให้พิจารณาข้อ 5 ประกอบด้วย 
 5.  นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในขณะโดนลงโทษพักการเรียน  
ไม่ส่อแววสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางวิทยาลัย มีความประพฤติเรียบร้อยทั งด้านความรับผิดชอบ คุณธรรม 
จริยธรรม การตรงต่อเวลา ผ่านการพิจารณาจากครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ตามแบบฟอร์มพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน  จะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 6.  มีผลการเรียนผ่านในรายวิชากิจกรรม ถ้ามีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชากิจกรรม 
จะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 7.  ผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ถ้าไม่ผ่านการปฐมนิเทศ 
จะไม่พิจารณาให้ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

แนวทางในการพิจารณาคณุสมบัตขิองนักเรียน นักศึกษาท่ีจะออกฝกึอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
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บทพิจารณาความผิด และพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษาท่ีกระท าความผิดหรือ
ขอย้ายสถานประกอบการในระหว่างออกฝึกอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  นักเรียน นักศึกษาจะต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 2.  มีระยะเวลาในการฝึกอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอาชีพทั งหมด 
 3.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
 4.  ไม่กระท าความผิดร้ายแรง จนต้องระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ หรือพักการ
เรียนในสถานศึกษา 
 5.  ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ตามค าสั่ง ด้วยความเสียสละ เคารพ และเช่ือฟังครู
ฝึกผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน 
 6.  สร้างและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 7.  มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
 8.  มีความซ่ือสัตย์ และจริงใจกับสถานประกอบการ 
 9.  จัดท าสมุดบันทึกการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นประจ าทุกวัน 

10. กรณีมีปัญหาในขณะฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้นักเรียน นักศึกษา แจ้งครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ครูที่ปรึกษา ครูที่นิเทศ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยความเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
1.  กรณี นักเรียน นักศึกษากระท าความผิด ที่ต้องพิจารณาโทษให้ระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 เมื่อนักเรียน นักศึกษากระท าความผิดในภาคเรียนที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ท าให้ถูกส่ง
ตัวกลับหรือเป็นเหตุให้วิทยาลัยต้องขอรับนักเรียน นักศึกษากลับจากสถานประกอบการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีจะตั งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ถูกส่งตัวกลับหรือวิทยาลัยขอรับตัวกลับ ประกอบด้วย ครู
นิเทศ  ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
และระงับ  การฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาชั่วคราวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาโทษ แล้วนักเรียน นักศึกษามีความผิดจริง เนื่องจากเหตุต่อไปนี   

กฎกติกาในการปฏบิัติตนของนักเรียน นักศึกษาระหว่างออกฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
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 1.1  นักเรียน นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ให้ระงับการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
 1.2  ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และสถานศึกษา ให้ระงับการ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
 1.3  กระท าความผิดร้ายแรง ได้แก่ ความผิดด้านชู้สาว ลักขโมยทรัพย์สิน ก่อการทะเลาะวิวาทและ
ความผิดเกี่ยวกับสารเสพติด ทั งในสถานประกอบการ และสถานศึกษาให้ระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ตลอดหลักสูตร  
 1.4.  ไม่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ ตามค าสั่ง ขาดความเสียสละ ไม่เคารพเชื่อฟัง
ครูหรือผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ ให้ระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
 1.5  สร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษา และสถานประกอบการให้ระงับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
 1.5  สร้างความแตกแยกในหมู่คณะในสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา ให้ระงับการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน  
 1.7  มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ หรือเกิดอุบตัิเหตุร้ายแรงต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน ให้
ระงับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน  
หรือจนกว่าจะได้รับการรักษาจนสามารถออกฝึกอาชีพได้ 
2.  กรณี นักเรียน นักศึกษากระท าความผิด แต่ต้องการย้ายสถานที่ฝึกอาชพีในระหว่างภาคเรียน 
 เมื่อนักเรียน นักศึกษา ได้กระท าความผิด แต่ต้องการย้ายสถานที่ฝึกอาชีพในระหว่างภาคเรียน ให้
นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติ ดังนี  
 2.1  นัก เรียน นัก ศึกษา ยื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ และรอฟังผล 
การพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน ระหว่างนี ให้นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการเดิมไป
ก่อน 
 2.2  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตั งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่
ต้องการย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ ประกอบด้วยครูนิเทศ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 2.3  คณะกรรมการพิจารณาโทษแล้ว พบว่า 
  2.3.1  นักเรียน นักศึกษามีความจ าเป็นจริงและมีเหตุอันสมควร ตามที่นักเรียน นักศึกษา 
ยื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะด าเนินการตามที่นักเรียน 
นักศึกษายื่นความประสงค์ทันที 
  2.3.2  นักเรียน นักศึกษามีความจ าเป็นจริงแต่ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะย้ายสถาน
ประกอบการที่ฝึกอาชีพทันที ตามที่นักเรียน นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีจะไม่อนุญาตให้ด าเนินการตามที่นักเรียน นักศึกษายื่นความประสงค์ทันที แต่ชะลอการย้ายสถาน
ประกอบการที่ฝึกอาชีพ ไว้ 1 ภาคเรียน และอนุญาตย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพในภาคเรียนต่อไป 
  2.3.3  นักเรียน นักศึกษาไม่มีความจ าเป็นจริงและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะย้ายสถาน
ประกอบการที่ฝึกอาชีพทันที ตามที่นักเรียน นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะไม่อนุญาตให้ด าเนินการตามที่นักเรียน นักศึกษายื่นความประสงค์ 
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สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา/
สถาบัน 

 เจ้าของกิจการ 
 ผู้จัดการ 
 ฝ่ายบุคคล 
 ฝ่ายฝึกอบรม 
 ฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากร 
 

 ผู้อ านวยการ 

 รองผู้อ านวยการ ฝ่าย
วิชาการ 
- หัวหน้าแผนกวิชา  

- หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

 รองผู้อ านวยการ ฝ่าย
แผนงานฯ 
  - หัวหน้างานความ
ร่วมมือ 

 ผู้ที่สถานศึกษา/สถาบัน
มอบหมาย 

 

ติดต่อสถานศึกษาเพื่อแจ้ง 

- ความประสงค์ / ความ
ต้องการ 
- ระดับ ปวช. / ปวส.  
- สาขางาน 
- ลักษณะงานของสถาน
ประกอบการ 

  เสนอสถานประกอบการ 

    - แนวทางการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

     - ระดับ ปวช. / ปวส.  

- สาขางาน 

- ความพร้อมของสถานศึกษา  

จุดเริ่มต้น 
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เปิด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น.  
เวลา 07.50 น. นักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวรหน้าเสาธง 
เวลา 08.00 น. นักเรียน นักศึกษา ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
เวลา 08.30  น. นักเรียน นักศึกษา เข้าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
เวลา 09.00 น.         ปิดประตูวิทยาลัย (นักเรียน นักศึกษาที่มาหลังจากนี ต้องให้ครูที่ปรึกษาอนุญาตก่อน) 
เวลา 11.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 15.30 น.  เปิดประตูวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาเร่ิมกลับบ้านได้ 
 
การขออนุญาตออกนอกวิทยาลัย 
 
 ขอใบอนุญาตออกนอกวิทยาลัย ที่งานกิจกรรมฯ 
 ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน หัวหน้าสาขางาน หัวหน้างานปกครอง ลงนามในใบขออนุญาตจึงสามารถ

ออกนอกวิทยาลัยได้ 
 
ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
 ช่วงเช้า        07.00 – 08.30 น. 
 ช่วงกลางวัน  11.30 – 12.30 น. 

 

       แบบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
  
เร่ือง   ขออนุญาตออกนอกวิทยาลัยดว้ยเหตุจ าเป็น 
เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

             ข้าพเจ้า นาย/นางสาว......................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา.................................. 
ระดับชั น.............................กลุ่ม...................แผนกวิชา..................................................มีความ
ประสงค์จะขออนุญาตออกนอกวิทยาลยัเนื่องจาก.................................................................พร้อม
ยานพาหนะรถ...............เลขทะเบยีน...............พร้อมด้วยนาย/นางสาว........................ 
ดังช่วงเวลาดังต่อไปนี  
 

การเปิด – ปิดประตูวิทยาลัย 

ส่วนของวิทยาลยั  
ว/ด/ป............................. 
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คาบที่ 
                  

ช่วงเวลา 
รายวิชา ครูผู้สอน ลายเซ็นครูผู้สอน           หมายเหตุ 

     
     
     
     

ในการอนุญาตออกภายนอกวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางวิทยาลยั
ฯ ทุกประการถ้าหากเกิดเหตุการณ์ทุกๆอย่าง ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและไม่ให้วิทยาลัยฯ ได้รับความเสียหาย 
      อนุญาต  ไม่อนุญาต  
     ลงชื่อ................................................... 
     (...........................................................) 
      ครูที่ปรึกษา/หัวหน้าแผนก 
แบบฟร้อมน ารถจักรยานยนต์มาวิทยาลัย 

อนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาวิทยาลัย 
วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี

                                               

วันที่....………  เดือน................................  พ.ศ. ………….. 

เร่ือง ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาวิทยาลยั 
เรียน ผู้อ านวยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหลก็  

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นางสาว)..................................…………………………………สาขาวชิา...................................
ระดับชั้น..................................มีความจ าเป็นต้องขับขี่รถจักรยานยนต์มาวิทยาลัยเนื่องจาก...........………………….  

ฉะนั้น  ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตน ารถจกัรยานยนต์  ยี่ห้อ….......……….………..…. รุ่น……………...................  
สี........…….…............. หมายเลขทะเบียน……...…….……….… ขับขี่มาวิทยาลัย และข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนระเบียบข้อใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีจะให้ทางวิทยาลัย     
ตัดสิทธิ์การน ารถจักรยานยนต์มาวิทยาลัย และยินดีให้ทางวิทยาลัยลงโทษสถานร้ายแรง  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงชื่อ …............……………………………  ผูข้ออนุญาต 
       (..............................................)                 
ค ารับรองของผู้ปกครอง  

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว.....................…………………………………………………………………..มีความเกี่ยวพันธ์กับ
นักเรียน นักศึกษา คือ ข้าพเจ้าเป็น………………….ของ(นาย/นางสาว) ……........……….……………………............ 
ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบการน ารถจักรยานยนต์มาวิทยาลัยโดยละเอียดแล้ว  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะติดตามให้
นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับรองให้ปฏิบัติตามระเบียบการน ารถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด  

ถ้านักเรียนในความปกครองของข้าพเจา้ฝ่าฝืนระเบียบ  ข้าพเจ้ายินดจีะควบคุมมิให้นักเรียนในความ
ปกครองของข้าพเจ้าน ารถจักรยานยนตม์าวิทยาลัยอกีต่อไป  

 
ลงชื่อ ……………….........……………… ผู้ปกครอง 
       (.……………………….......………..)  
 
 

 
 

 
ระเบียบว่าด้วยการน ารถจักรยานยนตม์าวิทยาลัยของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลยัเทคนิคมวกเหล็ก 
 

1. ต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา  08.00  น. 
2. ต้องกลับออกจากโรงเรียนหลังเวลา  16.00  น.  
3. ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่ 
4. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจกัรยานยนต์จากกรมการขนส่งตามกฎหมาย 
5. น ารถไปจอดไว้ในที่ซ่ึงทางวิทยาลยัจัดให้จอดเท่านั้น 
6. ท าท่อไอเสียไม่ให้มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
7. ไม่น ารถจักรยานยนต์ไปให้ผู้อื่นขับ  กอ่นได้รับอนุญาตจากฝา่ยปกครอง  
8.  ต้องมีบัตรอนุญาตจากฝ่ายปกครองติดที่จักรยานยนต์อยา่งชัดเจน  เพื่อใหต้รวจได้ตลอดเวลา 

หมายเหตุ 
 ระเบียบนี  วิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 

หมายเหตุ : หลักฐานการขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาวิทยาลัย 
 1. ส าเนาบัตรประชาชน 
          -  นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง   อย่างละ 1 ฉบับ 
 2. ส าเนาบัตรใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่ง  1 ฉบับ 
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.2561 
นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาเรยีน  และมาติดต่อราชการ  ต้องแต่งกายใหเ้รียบร้อย  ดังนี้ 

นักเรียน นักศึกษาชาย 
1. ทรงผม ระดับ ปวช.  รองทรงสูง ด้านบนไม่เกิน 7 ซม. ไม่ไว้ทรงรากไทร จอห์น โกนหนวดเคราให้
เรียบร้อย 
              ระดับ ปวส.    รองทรงต่ า  ไม่ไว้ทรงรากไทร  จอห์น  โกนหนวดเคราให้เรียบร้อย 
2. เสื้อ     ระดับ ปวช.  เสื อเชิ ตสีขาวเนื อเรียบ  ผ้าไม่บาง  สวมใส่แล้วพอดีกับตัว (ไม่คับหรือหลวมเกินไป) 
มีสาบที่อกเสื อ  กว้าง  4  ซม.  แขนสั นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าตรงหน้าอกซ้ายเพียงด้านเดียว ปักชื่อ
ด้านขวา    

       เสื อฝึกงาน  ใช้ตามแบบที่วิทยาลัยฯ  ก าหนด     
            ระดับ ปวส.  เสื อเชิ ตสีขาวเนื อเรียบ ผ้าไม่บาง สวมใส่แล้วพอดีกับตัว (ไม่คับหรือหลวมเกินไป)มี
สาบที่อกเสื อ กว้าง 4 ซม. แขนยาว มีกระเป๋าตรงหน้าอกซ้ายเพียงด้านเดียว ติดเข็มวิทยาลัยหน้าอก
ด้านขวา 
            เสื อฝึกงาน  ใช้ตามแบบที่วิทยาลัยฯ  ก าหนด   
3. กางเกง  ขายาวทรงสุภาพ  (ไม่ใช้ผ้ายีนส์ และ เวสปอย)  ไม่หลวมหรือคับเกนิไป ขายาวเพยีง 
ข้อเท้า เมื่อยืนตรง  (ปลายขาพบัเข้า) ความกว้างของขากางเกงวัดจากหวัเข่าถึงปลายเท้า ไม่ต่ ากวา่ 20 
ซม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บขา้ง  ขา้งละ  1  กระเปา๋ 

        ระดับ ปวช.  สีกรมท่าเท่านั น 
                  ระดับ ปวส.  สีด าเท่านั น 

4. เนคไท   ส าหรับนักศึกษา ระดับ ปวส.  ใช้เนคไทสีเลือดหมู  ติดเข็มสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ ในต าแหน่งที่
เหมาะสม 
5. เข็มขัด   หนังสีด า และมีปลอกสีเดียวกันกับเข็มขัด  หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายตราวิทยาลัยฯ  
6. ถุงเท้า    สีด าล้วนไม่มีลวดลายใด ๆ ความยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. 
7. รองเท้า  ระดับ ปวช. รองเท้าหุ้มส้นสีด าตลอด และต้องมีเชือกผูกสีเดียวกัน จะเป็นผ้าใบหรือหนังก็ได้ 
          ระดับ ปวส. รองเท้าหุ้มส้นสีด าตลอด และต้องมีเชือกผูกสีเดียวกัน เป็นรองเท้าหนัง กรณีใส่
ชุดนักศึกษา 
8. ชุดพลศึกษา 

 กางเกงวอร์มขายาวสีด า 
 เสื อพละศึกษาตามแบบของวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 รองเท้าผ้าใบสีด า ถุงเท้าสีด า   
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นักเรียน นักศึกษาหญิง 
1. ทรงผม  ตัดสั นให้เสมอกัน เลยหูเล็กน้อย (ไม่ซอยสั น) ถ้าไว้ผมยาว ให้รวบผูกโบว์ให้เรียบร้อย   
โดยใช้โบว์สีขาว ด า น  าเงิน หรือน  าตาลเข้มเท่านั น ขนาดดูสุภาพ 
2. เสื้อ  เสื อเชิ ตสีขาวเนื อเรียบ  ผ้าไม่บาง  สวมใส่แล้วพอดีกับตัว  (ไม่คับหรือหลวมเกินไป) มีสาบที่อกเสื อ  
กว้าง  4  ซม.  แขนสั นเพียงข้อศอก  ไม่มีกระเป๋า ปักชื่อด้านขวา  ใช้กระดุมและเครื่องหมายตามที่
วิทยาลัยฯก าหนด   

   เสื้อฝึกงาน  ใช้ตามแบบที่วิทยาลัยฯ  ก าหนด   
      3. กระโปรง  ระดับ ปวช. สีกรมท่า ไม่มีลวดลายแบบทวิสคู่หน้า-หลัง ยาวเกินหวัเข่าไม่น้อยกวา่ 15 ซม. 
                       ระดับ ปวส. กระโปรงทรงเอ ผ่าด้านหลัง ไม่มีลวดลาย ยาวเกินหัวเข่าไม่ต่ ากว่า  
                                       10 ซม. ไม่เกินกว่า 15 ซม. 

4. โบว์      ระดับ ปวช. เป็นโบว์แบบ ตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
         ระดับ ปวส. กรณีใส่สูทให้ใช้ เนคไทสีกรม 
 ชุดปฏิบัติการของสาขางานโรงแรม ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
5. เข็มขัด      หนังสีด าและมีปลอกสีเดียวกันกับเข็มขัด  หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
6. รองเท้า     รองเท้าคัทชูสีด า ส้นรองเท้าสูง 1.5 – 2 นิ ว ไม่สวมถุงเท้า   
7. ชุดพลศึกษา 

 กางเกงวอร์มขายาวสีด า 
 เสื อตามแบบวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว 

หมายเหตุ 
 เครื่องประดับทุกชนิด  ห้ามนกัเรียน นกัศึกษาหญิงและนักศึกษาชายสวมใส่ ส าหรับสร้อยคอ  ถา้
คล้องคอจะต้องห้อยอยู่ในระดับอกได้  1  เส้น (แขวนพระได้ 1 องค์เท่านั น)  และไม่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา หากนกัเรียน นักศึกษา ใส่สิง่ที่ผดิระเบียบ ซ่ึงวิทยาลัยฯ ยึดได้จากนกัเรียน นักศึกษา ตอ้งให้ผู้ปกครอง 
มารับคืนภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ถกูยึด  หากพ้นก าหนดนี   วิทยาลัยฯ จะน าไปบริจาค หรือท าลายทิ ง   
 

     ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
 
      
  
                                                       (นายบพิตร วงศ์เจริญ) 
                                                                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา และหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2561 

 อาศัยอ านาจตามความข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
พ.ศ. 2548 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงวางระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
ไว้ดังต่อไปนี  
ข้อ 1 ระเบียบ เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน 
นักศึกษา พ.ศ. 2557 
ข้อ 2 ระเบียบนี บังคับแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี  
 “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
สถานศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประพฤติฝ่าฝืนระเบียบกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการปกครองนักเรียน นักศึกษา 
 “ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย หรือผู้
รักษาการต าแหน่งดังกล่าว 
 “หัวหน้างานปกครอง” หมายความว่า ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้างานปกครองตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา 
 “ครูปกครองแผนก” หมายความว่า ครูที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา
ในแต่ละแผนกวิชา 
 “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียน 
นักศึกษา อยู่ด้วยเป็นประจ า 
ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั งประกอบด้วย 
 1. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานกรรมการ 

2. ครูปกครองแผนกเป็นกรรมการ 
3. หัวหน้างานแนะแนวฯ เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้างานปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5. หัวหน้างานครูที่ปรึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 5 คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษามีอ านาจหน้าที่ต่อไปนี  
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 1. ด าเนินการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีนักเรียน นักศึกษา ถูกกลา่วหาวา่
กระท าความผิด 
 2. พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

3. เสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบยีบหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อพิจารณาลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา 

 
ข้อ 6 การพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษาให้ด าเนินการดังนี  
 1. ให้คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ด าเนินการสืบสวน สอบสวน พยานบุคคลพยาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหา 
 2. ให้คณะกรรมการแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด มีโอกาสให้การแก้ข้อ
กล่าวหา และน าสืบพยานหลักฐาน แก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนพิจารณาเสนอระดับการลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา  
 3. พจิารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน สรุปความระดับการลงโทษต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 4. การประชุมพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษาต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2  
ใน 3 ของคณะกรรมการทั งหมด 
 5. การพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา ต้องมีการด าเนินการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
ปกครองนักเรียน นักศึกษา ก่อนเว้นแต่นักเรียน นักศึกษา ให้การรับสารภาพเป็นหนังสือว่าได้กระท าความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหา 
ข้อ 7  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียน นักศึกษาที่กระท าความผิด มี 4 สถาน ดังนี  

1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. ท าทัณฑ์บน 
3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
4. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ 8 การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ให้ลงโทษตามระดับโทษ ดังนี  
1. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียน นักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
2. การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่กระท าผิดในกรณีดังต่อไปนี  
 ก. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 

ข. ท าให้เส่ือมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา 
ค. ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา 
ง. ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

        3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
        4. ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ข้อ 9 ผู้มีอ านาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้แก่ 
 1. ครูสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั งละไม่เกิน 5 คะแนน 
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 2. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ , หัวหน้างานปกครอง สั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั งละไม่เกิน 
10 คะแนน 

3. ผู้อ านวยการวิทยาลัย สั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั งละไม่เกิน 20 คะแนน 
ข้อ 10 การตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของ 
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ตัดคะแนนความประพฤติได้ดังนี  
 1. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน ครั งละไม่เกิน 5 คะแนน 

2. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน ครั งละไม่เกิน 20 คะแนน 
3. พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด ครั งละไม่เกิน 30 คะแนน 

 4. ซื อ จ าหน่าย แลกเปลีย่น เสพสุราหรอืเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บหุรี่ หรือยาเสพติดครั ง
ละไม่เกิน ๓๐ คะแนน 

5. เสพยาเสพติดประเภท ที่ ๑-๕ หรือเสพสุรา บุหรี่ ครั งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน 
6. จ าหน่ายยาเสพติดประเภท ที่ ๑-๕ ครั งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน 

 7. ลักทรัพย ์กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบงัคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลใน ครั งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน 
8. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ครั งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน 
9. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ หรือในที่สาธารณะ ครั งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน 

** ก่อเหตุทะเลาะววิาท ท าร้ายรา่งกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อันน่าจะกอ่ให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรม อันดีของประชาชน 

10. แสดงพฤติกรรมชู้สาว ซ่ึงไม่เหมาะสมในทีส่าธารณะ ครั งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน 
11. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ครั งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน 

 12. ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือนร้อน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ครั งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน 
 การตัดคะแนนความประพฤติให้รวมตลอดปีการศึกษา เมื่อเร่ิมต้นปีการศึกษาใหม่ ให้ยกเลิกคะแนน
ความประพฤติที่ถกูตัดไว้เดิม เว้นแตก่รณีถูกท าทัณฑ์บนมาแลว้ 
ข้อ ๑๑ นักเรียน นกัศึกษา ที่กระท าความผิดตังต่อไปนี  อาจถกูลงโทษท ากจิกรรม เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลยั หรือของบุคคลอื่นโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน 
 2. ความผิดอื่นใดซ่ึงคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก ไม่วา่จะ
เคยถูกลงโทษมากอ่นหรือไม่ 
 3. ยุยงหรือข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลยั หรอืชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิต่างๆ โดย
มิชอบ 
 4. เป็นผู้น าในการซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ยกพวกกอ่การทะเลาะววิาท  
 5. เจตนาท าร้ายผู้อื่น หรือหมู่คณะด้วยอาวธุ 
 6. ประพฤติผิดศีลธรรมอยา่งร้ายแรงและท าให้ชื่อเสียงวิทยาลยัเสียหาย 
 7. มีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์การจ าหนา่ย จ่าย แจก เช่น ฝิน่ กัญชา ยาบ้า 
เฮโรอีน หรือสารเสพติดอื่นๆ 

8. ขาดเรียนติดต่อกันนานเกิน ๑๕ วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยทราบ หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 9. ฝ่าฝืนระเบียบวิทยาลัย และท าให้ชือ่เสียงวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง 
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 10. ดูหมิ่น กา้วร้าว ครูหรือบุคคลอื่น 
 11. ผลิต จ าหนา่ย จ่าย แจก สื่อลามกอนาจาร 
 12. ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๓๐ คะแนนใน ๑ ภาคเรียน 
 13. ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๓๐ คะแนนใน ๒ ภาคเรียน 
 14. เคยถูกลงโทษทัณฑ์บนมาแลว้ 
 15. ท าลายทรัพย์สินของวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่นโดยเจตนา 
ข้อ ๑๒ การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับโทษ ให้แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกลงโทษทราบถึงการลงโทษ
เป็นหนังสือทุกครั งและให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบ ดังนี  
 1. คร,ู หัวหน้างานปกครอง, รองผู้อ านวยการวิทยาลัย สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
 2. ผู้อ านวยการวิทยาลัย สั่งลงโทษให้อทุธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใน 15 
วัน นับแตว่ันที่ได้รับแจ้งค าสั่งโทษ 
ข้อ 13 การสั่งลงโทษนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับโทษ ให้บันทึกในแฟ้มประวัติประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาและ
ให้ด าเนินการดังนี  
 1. การทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการท าทัณฑบ์นไว้ด้วย 
 2. การตัดคะแนนความประพฤติตั งแต่ 20 คะแนนขึ นไปให้เชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองรับทราบ
ด้วย 
 3. การท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ให้ เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ข้อ 14 เกณฑ์การพิจารณาลงโทษ ถือปฏิบัติตามระดับคะแนนดังนี  

1. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 หรือ 10 คะแนน ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน ท ากิจกรรม 60 ชั่วโมง 
3. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ท ากิจกรรม 90 ชั่วโมงละท าทัณฑ์บน 
4. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน ท ากิจกรรม 120 ชั่วโมง 
5. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ท ากิจกรรม 150 ชั่งโมง 

 6. ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 30 คะแนนใน 1 ภาคเรียนให้ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (โดยปรับเปลี่ยนสถานศึกษา) 
ข้อ 15 ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี  
 

   ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
    

 
                                      (นายบพิตร วงศ์เจริญ) 
                                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
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นักเรียน นักศึกษา ที่มีความจ าเป็นต้องลา มาสาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
การลาป่วย  
 ต้องยื่นใบลาและค ารับรองของผู้ปกครอง ที่ครูที่ปรึกษา  
 ถ้าป่วยกระทันหันให้โทรศัพท์แจ้งที่ครูที่ปรึกษาหรือที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และเมื่อมาเรียน

ต้องยื่นใบลาที่มีค ารับรองของผู้ปกครองที่ครูที่ปรึกษา  
 การลาป่วยตั งแต่ 3 วันต้องมีใบรับรองแพทย์ และยื่นใบลาโดยมีผู้ปกครองมาด้วย  

การลากิจ  
 ต้องลาล่วงหน้า 1 วัน และมีค ารับรองจากผู้ปกครองเป็นหลักฐานโดยให้แจ้งครูที่ปรึกษาพร้อมส่ง

หลักฐานที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  
 การขาดเรียนตั งแต่ 1 วันขึ นไป ต้องยื่นใบลาซ่ึงมีค ารับรองจากผู้ปกครอง เป็นหลักฐาน  
 ในกรณีที่จ าเป็นต้องลาพักการเรียนเกิน 3 วันต้องยื่นใบค าร้อง ,แจ้งเหตุผลและหลักฐานรวมทั ง

ใบรับรองของผู้ปกครองต่อครูที่ปรึกษา แล้วจึงยื่นต่อฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา น าเสนอต่อ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  
หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษาที่ลากิจวิทยาลัยฯ จะไม่คิดเวลาเรียนให้  

 
การมาสาย  
 ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาที่มีที่พักอาศัยอยู่ต่างอ าเภอ ไม่สามารถมาเรียนได้ทันตามเวลาที่
ก าหนดให้ปฏิบัติดังนี   
 ให้น าผู้ปกครองมาด้วยเพื่อยื่นค าร้องพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานที่ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา เพื่อขออนุญาต  
 ขอใบอนุญาตเข้าห้องเรียนที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและยื่นต่อครูผู้สอนเพื่อขออนุญาต

เข้าห้องเรียน  
 หากตรวจสอบพบว่านักเรียนนักศึกษา มีเจตนามาสายและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะยกเลิกการ

อนุญาตให้มาสายและมีผลต่อคะแนนความประพฤติด้วย  
 ส าหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไปหากมาสายให้ติดต่อครูที่ปรึกษาเพื่อให้รับตัว จึงสามารถเข้าวิทยาลัย

ได้  
การสมัครเข้าเรียนวิชาทหาร(รด.) 
 การเรียนวิชาทหารจะรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ชั น ปวช. ปีที่เข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั นปีที่ 
1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี  
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 1. ส าเร็จการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่ามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 และ
ในวันที่สมัครต้องอายุไม่เกิน 22 ปี (ถ้าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ให้กลับไปสถานศึกษาเดิมให้ขอใบเรียน
วิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มายื่น) 
 2. มีขนาดร่างกาย น  าหนัก ความสูง ตามที่กรมการรักษาดินแดนก าหนด 
 3. ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 4. ส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาหลกัฐานการศึกษา รบ.ม.3 และรูปถ่าย
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารตั งแต่ปีที่ 3 ขึ นไป มีสิทธิขึ นทะเบียนกองเกินประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุน
โดยไม่ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 ตามกฎกระทรวงกลาโหมฉบับ 56 ( พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. 2497 นักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ให้ส ารวจสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่ ไม่เคยเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่เคยขอผ่อนผันไว้ก่อน  
 1. ไม่เป็นนักศึกษาวิชาทหารอยู่ในขณะนี  เมื่อหมดสภาพจากการเรียนวิชาทหารแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ขอ
ผ่อนผันได้  
 2. ต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี ( นับถึงวันทีจ่ะถูกคัดเลือก )  
 3. ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอผ่อนผันที่ฝ่ายกิจการนักเรียน/นกัศึกษา พร้อมทั งยื่นหลักฐานอย่างละ 
4 ชุด ดังต่อไปนี   
 ส าเนาหมายเรียกการเข้ารับราชการทหาร ( สด.53 )  
 ส าเนา สด.9  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาบัตรนักศึกษา  
 เอกสารอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ  

หมายเหตุ ให้ยื่นเอกสารภายใน กันยายน ถึง ตุลาคม ก่อนการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในปีถัดไป 
 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก        
                               ว่าด้วยการเข้าใช้ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด พ.ศ.๒๕๖๑ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ข้อ ๑ การใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด      
 ๑. นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันที่มีบัตรนักเรียน นักศึกษา และ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
     ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก      
  ๒. ก าหนดเวลาเปิดบริการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   
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  ๓. ระเบียบและข้อปฏิบัติในการยืม     
   ๓.๑. การยืมหนังสือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องใช้บัตรนักศึกษาทุกครั้งเมื่อจะยืมและ
  คืนหนังสือ หรือสื่อประเภทซีดีรอมและวีดีทัศน์ของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด   

 ๓.๒. การยืมหนังสือ นักเรียน นักศึกษาต้องแสดงบัตรนักศึกษาและมายืมด้วยตนเองตามเวลา ตาม
เวลาที่ก าหนดดังนี้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.       

 ๓.๓. หนังสือทั่วไปยืมได้ ๗ วัน      
  

 ๓.๔. นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน มีสิทธิ์ครอบครองหนังสือได้ไม่เกิน ๒ เล่ม โดยไม่ซ้ าเล่มกันตามเวลา
ที่ก าหนด ใน ๑ สัปดาห์            

 ๓.๕. หนังสืออ้างอิง วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เป็นเอกสารที่ใช้ภายในศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
เท่านั้น 

 ๓.๖. วารสารเก่า หนังสือพิมพ์นิตยสารเก่า ยืมได้ 1 วัน     
 ๔. วิธีการยืมหนังสือของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด      

๔.๑. แสดงบัตรนักศึกษา          
  ๔.๒. เลือกหนังสือที่ต้องการอ่านไม่เกิน ๒ เล่ม              

 ๔.๓. ยื่นบัตรนักศึกษา และบัตรหนังสือแต่ละเล่มให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  
 ๔.๔. เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูลการยืมลงในโปรแกรมห้องสมุด   
 ๔.๕. เจ้าหน้าที่ยื่นหนังสือที่ผ่านการยืมแล้ว พร้อมทั้งคืนบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษา  
๕. วิธีการคืนหนังสือศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด     

 ๕.๑ ยื่นบัตรนักศึกษา พร้อมกับหนังสือที่จะคืนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
  ๕.๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดท าการลบข้อมูลการยืมออกจากโปรแกรม ห้องสมุด 

 ๕.๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดยื่นบัตรนักศึกษาคืนให้กับนักศึกษา       
ข้อ ๒ ระเบียบการปรับ       
 ๑. หนังสือทั่วไป ถ้าส่งหนังสือหลังก าหนดต้องช าระค่าปรับวันละ ๑  บาท ต่อหนังสือ ๑ เล่ม 
 ๒. หนังสือจอง ถ้าส่งหนังสือหลังก าหนดต้องช าระค่าปรับวันละ ๑  บาท ต่อหนังสือ ๑ เล่ม 
 ๓. ผู้ที่ท าหนังสือและสื่อของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดช ารุด เสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
     ตามความเป็นจริงและช าระค่าด าเนินการเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 50 บาท                 
๔. ผู้ใดท าหนังสือศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดหาย   ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที            
ก่อนถึงวันก าหนดส่ง และด าเนินการดังนี้       

๔.๑. ซ้ือหนังสือซึ่งเหมือนกับเล่มเดิมทั้งชื่อหนังสือ และผู้แต่ง น ามาชดใช้คืนศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด    
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๔.๒. ถ้าหากซ้ือหนังสือเล่มเดิมไม่ได้ ต้องช าระเงินเป็นสองเท่าของราคาหนังสือเดิม      
๔.๓. ถ้าแจ้งหนังสือหายหลังก าหนดส่ง จะถูกปรับตามอัตราที่แจ้งไว้ตามก าหนดส่ง                        
ข้อ ๓ ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด    
 ๑. ไม่พูดคุยหรือท าเสียงดังในบริเวณศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด   
 ๒. ไม่น าอาหาร ของขบเค้ียวหรือเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในศูนย์วิทยบริการและ ห้องสมุด
 ๓. ไม่น ากระเป๋า สิ่งของหรือหนังสืออื่นๆ เข้ามาในศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด โดยให้วาง 
     สัมภาระไว้ตรงที่ที่จัดเตรียมให้      
 ๔. ผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดที่สุภาเรียบร้อย
 ๕. ไม่น าหนังสือ ที่ผ่านการยืมแล้วเข้ามายังศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดอีก ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการ   
ตรวจสอบการเข้าใช้บริการ       
 ๖. ไม่ท าลายทรัพย์สินของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด เช่น ตัด ฉีก หรือท าให้เกิดความเสียหายอืน่ๆ
 ๗. ไม่น าหนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ หรือทรัพย์สินของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดออกนอก
ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด   

๘. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง   
 ๙. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด   
ข้อ ๔ บทลงโทษผู้กระท าความผิดกฎและระเบียบของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด   

๑. ผู้ใช้บริการที่ท าลายทรัพย์สินของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด เช่น ฉีก ตัด ขีด เขียน ฯลฯ
     หรือน าวัสดุออกนอกศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด   โดยไม่ผ่านการยืมจะถูกตัดสิทธิ์การใช้
     ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด   โดยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและถูกวิทยาลัยฯ ลงโทษตามความ
เหมาะสม         
 ๒. ผู้ที่ไม่ช าระค่าปรับ จะถูกตัดสิทธิ์การใช้ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดหรือยับยั้งมิให้ลงทะเบียนใน
ภาคเรียนต่อไป        
 ๓. นัก ศึกษาที่จะจบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา    หากยังคงติดค้างการคืนหนังสือ           
     ทางวิทยาลัยฯ จะยับยั้งการส่งใบค าร้องขอจบการศึกษาและการออกใบรับรองผลการเรียน 
     ให้จนกว่านักศึกษาจะน ามาคืนและช าระค่าปรับให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย          

ระเบียบและวิธีการยืมหนังสือ 
1. นักเรียน นักศึกษายืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม / 1 สัปดาห์ 
2. ครู ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม / 1 เดือน 

ระเบียบและวิธีการยืมหนังสือ 
1. นักเรียน นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดอื่นๆตามระเบียบของวิทยาลัยฯ เข้า 
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ห้องสมุดเท่านั น 
 2. ทุกครั งที่มีการยืมและคืนหนังสือจะต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษามาด้วยทุกครั ง และ
ห้ามน าบัตรของผู้อื่นเข้ามาใช้บริการแทนโดยเด็ดขาด 
 3. ก่อนออกจากห้องสมุด โปรดแสดงหนังสือที่จะน าออกห้องสมุดให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจทุกครั ง 
 4. ขอบข่ายการยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบของ งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 5. เมื่อสิ นภาคการศึกษาทางห้องสมุดจะส ารวจและเรียกคืนหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ นักเรียน 
นักศึกษาจะต้องน ามาส่งคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั นจะไม่สามารถยื่นค าร้องด าเนินการขอจบ
การศึกษาได้ 
 6. หนังสือและสื่อการเรียนรู้ ที่ยืมออกนอกห้องสมุดจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยืม กรณีช ารุด
เสียหาย ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบตามระเบียบของ งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 7. ห้ามนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการห้องสมุด ตัด ฉีก ท าลาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
แก่หนังสือและสื่อการเรียนรู้ โดยเด็ดขาด นอกจากจะต้องช าระค่าเสียหายแล้วยังต้องถูกพิจารณาโทษ เพราะถือ
ว่าเป็นการท าลายทรัพย์สินของทางราชการโดยจงใจ 
 8. โปรดศึกษาระเบียบการใช้บริการห้องสมุด ของงานวิทยบริการและห้องสมุด ได้ที่ป้ายประกาศ 
บริเวณชั น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
 

การใช้บริการห้องพยาบาล 
 เมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ให้นักเรียน นักศึกษาพบและปรึกษาได้ที่ ห้องพยาบาลตลอดเวลาที่เปิด
ท าการ ในเวลา 08.00 – 16.30 น. ห้องพยาบาลให้บริการ การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย ท าแผล 
การเจ็บป่วยพื นฐานทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปวดฟัน เป็นไข้  ท้องร่วง เป็นต้น ถ้าอาการหนักหรือไม่น่า
ไว้วางใจ จะน าส่งโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
 

การใช้โรงจอดรถ 
 นักเรียน นักศึกษาที่น ามอเตอร์ไซค์มาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จะต้องน ารถเข้าจอดในโรงรถ โรงรถ
จะปิดเวลา 09.00 น. และเปิดเวลา 15.30 น. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาต้องน ารถออกก่อนเวลาดังกล่าวให้
แจ้งครฝู่ายที่รับผิดชอบเปิดประตูโรงรถให้ 
 

การใช้อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 
 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายและเหมาะสมยิ่งขึ นและถือว่าโรงอาหารเป็น
สถานที่ฝึกและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา ในแง่ของมารยาทและวัฒนธรรมในการใช้บริการโรงอาหารควรปฏิบัติ
ดังนี  

1. เข้าแถวรับบริการก่อน – หลัง 
 2. รับประทานอาหารบริเวณที่จัดไว้ในโรงอาหารเท่านั น ไม่น าอาหารไปรับประทานนอกบริเวณโรง
อาหาร 

3. รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของโรงอาหาร รวมทั งมารยาทในการรับประทานอาหาร 
4. น  าดื่มเครื่องท าความเย็น สถานศึกษาจะตั งไว้ตามจุดต่างๆขอให้ช่วยกันรักษา 
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 5. รับประทานอาหารเสร็จแลว้ ยกจาน ชาม แก้ว ไปวางไว้ในที่ที่จัดให ้เพื่อลดจ านวนแมลงวัน 
เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาคนอื่นมีที่นั่งรบัประทานอาหารต่อ 
 6. โรงอาหารจะจ าหน่ายอาหารตั งแต่เวลา ช่วงเช้า            07.00 – 08.30 น.   

          ช่วงกลางวัน     11.30 – 12.30 น. 
การใช้ห้องน้ า – ห้องส้วม 
 ห้องน  า – ห้องส้วมที่สกปรก ช ารุดเสียหายมีรอยขีดเขียนทั่วไป เป็นเครื่องหมายแสดงความล้มเหลว
ของการฝึกอบรมคนของสถานศึกษานั น รวมทั งตัวนักเรียน นักศึกษาเอง และวิทยาลัยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและ
เสียเวลาในการซ่อมแซมปรับปรุงให้สะอาดโดยไม่สมควร จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาช่วยกันรักษาให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยตลอดไป 
 
การท าประกันอุบัติเหตุ 
 นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องท าการประกันอุบัติเหตุ กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ นให้นักเรียน นักศึกษา
รวบรวมหลักฐานส่งที่ห้องพยาบาลดังนี  

1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง 
2. ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าเป็นการบาดเจ็บที่มาจากอุบัติเหตุจริง 
3. บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 

 

กรณีเสียชีวิต เฉพาะอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องน าส่งคือ 
 1. ส าเนาใบมรณะบัตร 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ 
 3. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน นักศึกษา 
 4. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน ์
 5. ส าเนาบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
 6. รายงานการชันสูตรพลิกศพ 
 7. รายงานทางการแพทย์ (ถา้มี) 

 
 
 
 

การติดต่อขอเอกสารจากงานทะเบียน 
 1. นักเรียน นักศึกษาที่มาติดต่องานทะเบียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาให้เรียบร้อย  
ส าหรับผู้ที่จบนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั งที่มาติดต่อ 

2. สิ่งที่ต้องน ามาด้วยในการขอเอกสาร 
2.1 หนังสือรับรองว่าก าลังศึกษาอยู่ (น ารูปถ่ายมาด้วยขนาด 1 นิ ว จ านวน 1 ใบ) 
2.2 รบ.5 ภาคเรียน / รบ.3 ภาคเรียน (น ารูปถ่ายมาด้วยขนาด 1 นิ ว จ านวน 1 ใบ) 
2.3 หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา (น ารูปถ่ายมาด้วยขนาด 1 นิ ว จ านวน 1 ใบ) 
2.4 หนังสือรับรองความประพฤติ (น ารูปถ่ายมาด้วยขนาด 1 นิ ว จ านวน 1 ใบ) 
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2.5 หนังสือรายงานผลการเรียนและแยกภาคเรียน 
2.6 หนังสือส่งตัวเพื่อเรียนภาคฤดูร้อน 

ระยะเวลาในการรับเอกสารต่างๆประมาณ 3-5 วัน 
 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. ส ารวจตัวเองแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 
2. รับเอกสารกับครูที่ปรึกษา 
3. กรอกเอกสารให้เรียบร้อย 
4. ช าระเงิน ณ ห้องการเงิน 
5. ส่งเอกสารคืนงานทะเบียน 

หมายเหตุ ในกรณเีรียน นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดลงทะเบียนล่าช้า
ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนปกติ และภายใน 5 วันนับจากวันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 2.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี(ยกเว้นผู้
ขอกู้ยืมรายเก่า ตั งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาท/ปี) 
 3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา 
 4.ต้องเข้าร่วมด าเนินโครงการจิตอาสาอย่างน้อย 36 ชั่วโมง 
 5.เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 6.เป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน
สถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่อยู่ใน สังกัดการควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ
ส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
 7.ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
 8.ไม่เป็นผู้ที่ท างานในระหว่างศึกษา 
 9.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 10.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก วันแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

11.ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี  2 ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 
15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
วิธีการขอกู้ยืม 

1. ให้นักเรียน นักศึกษาขอแบบค าขอกู้ยืมได้ที่วิทยาลัยฯ 
2. กรอกแบบค าขอกู้ยืม 
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3. ยื่นแบบค าขอกู้ยืม ณ สถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
4. เมื่อได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา ให้ท าสัญญาโดยมีการประกันสัญญากู้ยืม 
5. ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ 

ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน 
1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี ยงดูลงนามแทน 
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือ 
4. กรณีคู่สมรสของผู้ค  าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค  าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 
5. กรณีไม่มีบุคคลค  าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน 

การลงนามค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน 
 ให้ผู้ค  าประกันลงลายมือชื่อค  าประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าผู้อ านวยการ หากผู้ค  าประกันมีที่อยู่
ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค  าประกันลงลายมือชื่อค  าประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียน
ท้องที่ (อ าเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือส านักงานเขต) ในเขตพื นที่มีผู้ค  าประกันอาศัยอยู่ 
ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค  าประกัน 
บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน 
 1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ นไป หรอืเทียบเท่า หากรับราชการทหาร หรือต ารวจต้องมียศตั งแต่พันตรี
ขึ นไป 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา (ทั งสถานที่เดิม หรือที่ใหม่) 
 3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ นไป (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกจิ นายกเทศมนตรีหรือต าแหน่ง
อื่นที่นอกเหนือจากนี ไม่สามารถรับรองได้) 
 
เงื่อนไขและข้อปฏิบัติที่ควรทราบในการท าสัญญากู้ยืม 

1. ต้องไม่ท าสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ 
 2. ให้ผู้กู้ยืมเงินกรอกสัญญาให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ที่อยู ่ระดับ
การศึกษา และชั นปกีารศึกษา หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะมีผลให้การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมล่าช้า 

3. กรณีมีการแก้ไขแห่งใดในสัญญา ผู้กูย้ืมต้องลงลายมือชื่อก ากบัทุกแห่ง และห้ามใช้น  ายาลบค าผิด 
(ลิควิดเปเปอร์) และหากกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่าให้ขอ้มูลเป็นเท็จ มีความผิดตามประมวล
กฎหมาย 
 4. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วย
ตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ค  าประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือรายได้ อาจารย์แนะแนวและ
อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

5. ผู้กู้ยืมที่ศึกษาชั นปีสุดท้ายของหลักสูตร ให้ระบุ “ชั นปีสุดท้าย” ที่มุมขวาของสัญญาด้วย 
 6. ผู้กู้ยืม ผู้ค  าประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ตอ้งลงลายมือชื่อตนเอง 
 7. ผู้กู้ยืม ผู้ค  าประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านและต้องรับรองส าเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ในกรณีที่มีผู้ค  าประกันผู้แทนโดย
ชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว 
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 8. เอกสารสัญญาจัดท าขึ น 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกันโดยผู้กู้ยืมตอ้งจัดเก็บสัญญากูย้ืมคู่ฉบับ
ไว้กับตนเองจนกวา่จะช าระหนี ได้เสร็จสิ นแล้ว 
 9. ผู้กู้ยืมต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเองแมว้่าในภายหลังจะบอกเลิก
สัญญาการกูย้ืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน 
 10. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพกบัธนาคารกรุงไทย ได้ทราบในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสว่นตัว (แบบฟอร์ม กยศ. 203 ) ดังนี  

1. ชื่อ-นามสกุล 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิส าเนา 
3. การย้ายสถานศึกษา 
4. การส าเร็จการศึกษา 
5. การเลิกการศึกษา 

เงื่อนไขการช าระหน้ี 
 หลักเกณฑ์การช าระหนี  
 1. เมื่อกู้ยืมส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระหนี เงิน
กู้ยืมคืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ 
 2. ผู้กู้ยืมที่ก าลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ป ีและไม่ได้แจง้สถานภาพการเป็น
นักเรียนหรือนักศึกษาให้ธนาคารทราบถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี  
 3. ก่อนวันที ่5 กรกฎาคมของปีที่ครบก าหนดช าระหนี  ผู้กูย้ืมจะได้รับหนังสือจากธนาคารเพื่อแจ้งเงิน
ต้นทั งหมด จ านวนเงินที่ต้องช าระหนี  งวดแรก ค่าธรรมเนียมการช าระหนี  รวมทั งตารางการช าระหนี ของแต่ละปี 
ให้ผู้กู้ยืมทราบ 
 4. ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระหนี จะต้องช าระหนี งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก าหนด
ช าระหนี  
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เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา (ชาย) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  เครื่องแบบนักเรียนชายในระดับชั น ปวช.                       เครื่องแบบนกัศึกษาชายในระดับชั น ปวส. 
 
 

ชุดฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา (ชาย-หญิง) อุตสาหกรรม 
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  ชดุฝึกงานนักเรียนชาย-หญิง ในระดับชั น ปวช.        ชุดฝึกงานนกัศึกษาชาย-หญิง ในระดับชั น ปวส. 
 

 
 

เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา (หญิง) 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
เครื่องแบบนักเรียนหญิงในระดับชั น ปวช.                       เครื่องแบบนักศึกษาหญิงในระดับชั น ปวส. 
 
 

ชุดฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา (หญิง) พาณิชยกรรม 
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ชุดฝึกงานนักเรียนหญิงในระดับชั น ปวช.                       ชุดฝึกงานนกัศึกษาหญิงในระดับชั น ปวส. 
 

    ชุดลูกเสือ (ชาย - หญิง)            ชุดพละ  

 

 

 

 

 

 

                                      ชุดสูทสาขาการโรงแรม  
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ช่างอุตสาหกรรม ติดแถบสีประจ าสาขา ด้านซ้ายบนกระเป๋า 

หมายเหตุ : สีแถบ ช่างยนต์/ สีแดง , ช่างไฟฟ้า/สีฟ้า , ช่างอิเล็กทรอนิกส์/สีม่วง ,                     
ช่างก่อสร้าง/สีน  าเงิน , ช่างซ่อมบ ารุง/สสี้ม 

 

 


