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ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ต

1. ประวัตกิ ารจัดตั้ง ที่ตั้ง เนือ้ ที่
วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต ตั้งอยูํเลขที่ 42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ได๎รับการประกาศจัดตั้ง โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2536 สังกัดกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบัน คือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดตั้งบนเนื้อที่ 11 ไรํ 1 งาน 38 ตารางวา เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพให๎กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให๎ผู๎สาเร็จการศึกษา สามารถ ออกไปประกอบอาชีพได๎ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน มีความเชื่อมั่นตนเอง ในวิชาชีพ สามารถสร๎างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได๎ และมีพื้นฐานความรู๎เพีย 6งพอ
สาหรับ การศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ โดยเปิดทาการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นครั้งแรก จานวน 4 รายวิชา ใน
แผนกวิชาไฟฟูากาลัง แผนกวิชาชํางตัดเสื้อสตรี แผนกวิชาอาหาร - ขนม และแผนกวิชาชํางเสริมสวย วันที่ 18 กันยายน
2538
พ.ศ. 2540 เปิด สอนหลัก สู ต รประกาศนีย บั ต รวิ ชาชี พ (ปวช.) แผนกวิ ชาชํ า งไฟฟู า ก าลั ง แผนกวิ ช าชํ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาวิชาพาณิชยการ
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางาน
ธุรกิจค๎าปลีก
พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการทํองเที่ยว
พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ และเปิดสอน
ระดับ ปวส . แบบเทียบโอนประสบการณ์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขา งานติดตั้งไฟฟูา
2. บทบาทหน้าที่และภารกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต จัดการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรฝึกนมัธยม และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น
สาหรับประชาชนทั่วไป
ประเภทวิ ช าที่ เ ปิ ด ท าการสอน ประกอบด๎ ว ย อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม คหกรรม ศิ ล ปกรรม และ
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว รวม 6 สาขางาน คือ สาขางานเครื่องกลเรือ สาขางานไฟฟูากาลัง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต และสาขางานการทํองเที่ยว
3. ปรัชญาของสถานศึกษา
การศึกษา มีสมรรถนะเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพได๎ อยํางมั่นใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู๎นาในการพัฒนาสังคมโดยรวม ภายใต๎ปรัชญาแนวคิด

“สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นาการพัฒนา”
4. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“เป็นแหลํงเรียนรู๎สูํอาชีพ” หมายถึง วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษา และฝึกอบรมอาชีพให๎แกํประชาชนทั่วไปด๎วย
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายตามความต๎องการของผู๎เรียน และภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ผู๎สาเร็จการศึกษา
สามารถนาความรู๎และทักษะไปใช๎ประกอบอาชีพ หรือใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎ทันทีเพิ่มรายได๎ ลดรายจํายใน
ครอบครัวได๎
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5. อัตลักษณ์ของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผู๎เรียนและผู๎สาเร็จการศึกษาวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต “ทักษะดี มีคุณธรรม”
6. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตร คือ
6.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาหรับประชาชนทั่วไป
6.2 หลักสูตรฝึกนวิชาชีพมัธยม
6.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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7. แผนผังอาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

นายระวิ ดาบทอง
ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต

นายพนมยงค์ บัวจูม
รองผู๎อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร

นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง
ครู คศ. 1 ทาหน๎าที่แทน
รองผู๎อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์
รองผู๎อานวยการฝุายวิชาการ

นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์
ครู คศ.2 ทาหน๎าที่แทน
รองผู๎อานวยการฝุายแผนงานและความรํวมมือ
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู๎อ333399
านวยการวิทยาลัย
นายระวิ ดาบทอง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รองผู๎อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
นายพนมยงค์ บัวจูม

รองผู๎อานวยการฝุายแผนงานและความรํวมมือ
นายสุชาติ ตันสกุลวงศ์

คณะกรรมการสถานศึกษา

รองผู๎อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง

รองผู๎อานวยการฝุายวิชาการ
นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ

หัวหน๎างานบริหารงานทั่วไป
นางสุภาพร เจริญพิทักษ์

หัวหน๎างานวางแผนและงบประมาณ
นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์

หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางวิภาพร เณรกูล

หัวหน๎าแผนกวิชาชีพ

หัวหน๎างานบุคลากร
นางสาวพนิต กอกาเกษ

หัวหน๎างานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ
นายณัฎฐ์วัฒน์ พุํมนวล

หัวหน๎างานครูที่ปรึกษา
นางสาวอรวรรณ บัวชื่น

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหน๎างานการเงิน
นางพนา บัวจูม

หัวหน๎างานความรํวมมือ
นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล

หัวหน๎างานปกครอง
วําที่ร๎อยตรี นิธิศ ปรางหมูํ

หัวหน๎างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวพนิต กอกาเกษ

หัวหน๎างานบัญชี
นางวิไลวรรณ ตันกองโกย

หัวหน๎างานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

หัวหน๎างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

หัวหน๎างานวิทยบริการและห๎องสมุด

นายภักดี สิทธิการ

นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล

นางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด

หัวหน๎างานพัสดุ
นายวิศรุต วรนวกุล

หัวหน๎างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หัวหน๎างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสุภาพร เจริญพิทักษ์

หัวหน๎างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง

หัวหน๎างานอาคารสถานที่
วําที่ร๎อยตรี นิธิศ ปรางหมูํ

หัวหน๎างานสํงเสริมผลิตผล การค๎าและประกอบธุรกิจ

หัวหน๎างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

หัวหน๎างานสื่อการเรียนการสอน
นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์

หัวหน๎างานทะเบียน
นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์
นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี

นางวิไลวรรณ ตันกองโกย

นางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์

นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา

นางพรฌาธิญา ณ สงขลา
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เพลงมาร์ชวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เนื้อร๎อง/ทานอง ผอระวิ ดาบทอง
สถาบันประสิทธิวิทยาการ

ฝีมืองานอาชีพให๎สดใส

สารพัดชํางภูเก็ตนามเกริกไกร
สีฟูาแดงฝังตรึงซึ้งดวงจิต

แหลํงเรียนรู๎สูํอาชีพในอันดามัน
เราเป็นศิษย์คุณครูผู๎สร๎างสรรค์

หลอมรวมใจในอารยะสถาบัน
*(ซ้า)* เรารอบรู๎และเกํงกาจ

รํวมสร๎างฝันฝุาฟันไปในมรรคา
หญิงชายชาตินักสู๎ผู๎ใฝุศึกษา

สร๎างความรู๎คูํคุณธรรมนาการพัฒนา

เป็นปรัชญาให๎นาพาเราก๎าวไกล

สถาบันแหํงนี้เรารํวมอยูํ
รํวมพลังสร๎างสรรค์อันวิไล

จะเชิดชูเชิงชํางอยํางทันสมัย
เพื่อชาติไทยได๎เจริญยิ่งยืนนาน

เพลงสารพัดช่างเมืองเกาะสวรรค์
เนื้อร๎องเรียบเรียนดนตรี/ทานอง/โดย ครูสุปัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดชํางราชบุรี
พวกเราเมืองไขํมุกอันดามัน

เกาะสวรรค์ เมืองใต๎ในแดนสยาม

ชาวฟูาแดง เลือดอาชีวะ ชื่อเลื่องนาม
สร๎างความรู๎ คูํคุณธรรม นาการพัฒนา

ทุกเขตคามให๎ฉายาวํา สารพัดชําง
เป็นปรัชญา ประชาสร๎างเสริมเติมหวัง

ฝึกฝีมือ อาชีพเสริม เพิ่มกาลัง

ให๎สมดั่ง การเรียนรู๎ อยูํพอเพียง

วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต (ซ้า)

สร๎างความสาเร็จ ทักษะธารงสํงเสริมชื่อเสียง

ให๎การศึกษา มานะ ฝีมือ อยูํคูํเคียง
พวกเรา จะก๎าวไป ให๎คงมั่น

สมวังเวียง เมืองเทพกษัตริย์ ศรีสุนทร
บริการ แม๎หนักยิ่ง กวําสิงขร

พัฒนา งานลือเลื่อง เมืองอมร

แม๎นจากจร มิเลือนลา สถาบัน
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รายชื่อผู้บริหารและครูวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
คณะผู้บริหาร
1. นายระวิ ดาบทอง
2. นายพนมยงค์ บัวจูม
3. นายเธียรไชย วิสุทธินรเศรษฐ์

ผู๎อานวยการวิทยาลัยฯ
รองผู๎อานวยการวิทยาลัยฯ
รองผู๎อานวยการวิทยาลัยฯ

โทรศัพท์ 081 - 9635480
โทรศัพท์ 081 - 8959416
โทรศัพท์ 093 - 5807931

หัวหน๎าแผนกวิชาเครื่องกลเรือ
ครูประจาแผนกวิชา
ครูประจาแผนกวิชา
ครูประจาแผนกวิชา
ครูประจาแผนกวิชา

โทรศัพท์ 087 - 2716634
โทรศัพท์ 080 - 0417393
โทรศัพท์ 093 - 7500648
โทรศัพท์ 081 - 2720696
โทรศัพท์ 093 - 6574384

หัวหน๎าแผนกวิชาไฟฟูากาลัง
ครูประจาแผนกวิชา

โทรศัพท์ 089 - 9646165
โทรศัพท์ 081 - 3263725

สาขางานเครื่องกลเรือ
1.
2.
3.
4.
5.

นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง
นายนิธิศ ปรางหมูํ
นายสมชาย จันทรา
นายพยุงศักดิ์ วิจิตรศิลป์
นายธีระวัฒน์ ลุํงกี่

สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1. นายภักดี สิทธิการ
2. นายวิศรุต วรนรวกุล
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
1. นางวิภาพร เณรกูล
2. นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี
3. นางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์

หัวหน๎าแผนกวิชาคอมฯกราฟิกอาร์ต โทรศัพท์ 087 - 9750257
ครูประจาแผนกวิชา
โทรศัพท์ 087 - 4667975
ครูประจาแผนกวิชา
โทรศัพท์ 087 - 8957071

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
นางสุภาพร เจริญพิทักษ์
นายณัฎฐ์วัฒน์ พุํมนวล
นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์
นางพนา บัวจูม

หัวหน๎าแผนกวิชาคอมฯธุรกิจ
ครูประจาแผนกวิชา
ครูประจาแผนกวิชา
ครูประจาแผนกวิชา
ครูสอนพาณิชย์

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

083 - 0239083
089 - 6581807
089 - 7286289
088 – 3868801
087 - 8861122

หัวหน๎าแผนกวิชาการทํองเที่ยว
ครูประจาแผนกวิชา

โทรศัพท์ 093 - 5813651
โทรศัพท์ 090 - 9650951

หัวหน๎าแผนกวิชาอาหารฯ
ครูประจาแผนกวิชา
ครูประจาแผนกวิชา

โทรศัพท์ 089 - 4699829
โทรศัพท์ 084 - 1715596
โทรศัพท์ 062 - 8826616

หัวหน๎าแผนกวิชาสามัญพันธ์
ครูประจาแผนกวิชา
ครูประจาแผนกวิชา

โทรศัพท์ 098 - 3957421
โทรศัพท์ 086 - 2748104
โทรศัพท์ 062 - 0491106

หัวหน๎าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

โทรศัพท์ 089 - 7248246

สาขางานการท่องเที่ยว
1. นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา
2. นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล

สาขางานอาหารและโภชนาการ
1. นางวิไลวรรณ ตันกองโกย
2. นายสามารถ รอดยิ้ม
3. นางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล

แผนกวิชาสามัญพันธ์
1. นางสาวพนิต กอกาเกษ
2. นางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง
3. นางสาวอรวรรณ บัวชื่น

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1. นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์
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หลักสูตรที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเปิดสอน
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ระบบปกติ
ที่
1

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

สาขางาน

-ชํางยนต์

-เครื่องกลเรือ

-ไฟฟูากาลัง

-ไฟฟูากาลัง

2

พณิชยกรรม

-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

ศิลปกรรม

-คอมพิวเตอร์กราฟิก

-คอมพิวเตอร์กราฟิก

4

คหกรรม

-อาหารและโภชนาการ

-อาหารและโภชนาการ

5

อุตสาหกรรมทํองเที่ยว

-การโรงแรมและการทํองเที่ยว -การทํองเที่ยว

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
ระบบทวิภาคี
ที่
1

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
-เครื่องกล

สาขางาน
-เทคนิคเครื่องกลเรือ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หลักการของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึก ษาตอนต๎นหรือเทียบเทําด๎านวิชาชีพที่สอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝีมือให๎มี
สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได๎ตรงตามความต๎องการของสถาน
ประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎เลือกเรียนได๎อยํางกว๎างขว๎าง เน๎นสมรรถนะเฉพาะด๎านด๎วนการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู๎เรียนสามารถโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู๎
ประสบการณ์จากแหลํงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรํวมมือในการจัดการศึกษารํวมกัน ระหวํางหนํวยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในการพัฒนา
หลักสูตรให๎ตรงตามความต๎องการและสอดคล๎องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพื่อให๎มีความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนาความรู๎
ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได๎อยํางมีประสิ ทธิภาพ เลือกวิถีการดารงชีวิต การประกอบ
อาชีพได๎อยํางเหมาะสม สร๎างสรรค์ความเจริญตํอชุมชน ท๎องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อให๎เป็นผู๎มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝุเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพ
มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั กษะการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์และการแก๎ปัญหา
ทักษะด๎านสุขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสร๎างอาชีพและพัฒนาอาชีพให๎ก๎าวหน๎าอยูํ
เสมอ
3. เพื่อให๎มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนํวยงาน สามารถ
ทางานเป็นหมูํคณะได๎ดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อื่น
4. เพื่อให๎เป็นผู๎มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยูํรํวมกัน การตํอต๎านความรุํนแรงและ
สารเสพติด มีความรับผิดชอบตํอครอบครัว หนํวยงาน ท๎องถิ่นและประเทศชาติ อุทิตตนเพื่อสังคม เข๎าใจและเห็น
คุณ คํ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิปั ญ ญาท๎ องถิ่ น มี จิต ส านึ ก ด๎า นปรั ช ญาของเศษรฐกิ จ พอเพีย ง รู๎ จั กใช๎ และอนุ รั ก ษ์
ทรัพยกรธรรมชาติและสร๎างสิ่งแวดล๎อม
5. เพื่อให๎มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย ที่
สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ เหมาะสมกับอาชีพ
6. เพื่อให๎ตระหนักและมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของประเทศ และโลกมีความรัก
ชาติ สานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อสํวนรวม ดารงรักษาไว๎ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตรยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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ศนี
1.

น
1.1

62

น

1.2

ำ
2.

น
2.1

ี
า
ห

2.2

น๎
5

ํ

7

3. น
น๎อ
3.1
1 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ หรือ 18
ตํอภาคเรียน
รวมเวลาการวัดผล มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต
3.2
ฝึก
2 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ หรือ 36
ตํอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีคํา
3.3
ฝึก
ฝึก
3 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ หรือ 54
ตํอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผลมีคําเทํากับ 1
3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช๎เวลาไมํน๎อยกวํา 54
ตํอภาคเรียน รวมเวลาการ
วัดผลมีคําเทํากับ 1
3.5 การฝึก
สมรรถนะวิชาชีพใน
54
ตํอภาคเรียน
รวมเวลาการวัดผล มีคําเทํากับ 1
3.6
งาน
สมรรถนะ
ตํอภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล
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4.
562
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4 ฝึ ก
สมรรถนะ
4.2.5
งาน
สมรรถนะ

ไมํน๎อยกวํา 22 หนํวยกิต

ไมํน๎อยกวํา 71 หนํวยกิต

4.3
ไมํน๎อยกวํา 10 หนํวยกิต
4.4
(2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
- หนํวยกิต
หมายเหตุ
1)
และกลุํมวิชาในหลักสูตร ให๎เป็นไปตามที่กาหนดไว๎ในโครงสร๎างของ
แตํละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การ
รายวิชาในกลุํมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุํมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชา
บังคับที่สะท๎อนความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด๎านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึ่งยึดโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ จึงต๎องพัฒนากลุํมรายวิชาให๎ครบจานวนหนํวยกิตที่กาหนด และผู๎เรียนต๎องเรียนทุกรายวิชา
3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร และหรือพัฒนา
เพิ่มตามความต๎องการเฉพาะด๎านของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขา
งานกาหนด
5. การฝึก
ฝึ ก

ฝึ ก
ทั

ฝึ ก
ฝึก
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5.1

ฝึก

สมรรถนะ
ในภาคเรียนที่ 5 และภาคเรียนที่ 6

ฝึก
320

กิต
น
ฝึ ก

สมรรถนะ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ

รวมไมํน๎อย
5.2
6.

น

ทดลอง พั ฒ นาและประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค๎ น โดยก
ส รุ ป แล ะจั ดท า
เ พื่ อ น าเ สนอ
งานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
6.1

สมรรถนะวิช
กิ ต

กาหนดให๎เรียนรายวิชาโครงงาน 4 หนํวยกิต
หากจัด ให๎เรีย นรายวิ ชาโค งาน 2 หนํวยกิ ต

งาน 1

งาน 2
กลําวข๎างต๎น

6.2
7.
7.1
สํงเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ
ั
ต๎
และการทุจริต
ในด๎าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสานึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทา
ประโยชน์ตํอชุมชนและท๎องถิ่น ทั้งนี้ โดยใช๎กระบวนการกลุํม ในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทางาน
สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
7.2
8. การจัดแผนการเรียน
เป็นการกาหนดรายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรที่จ ะดาเนินการเรียนการสอนในแตํล ะภาคเรียน โดยจัด
อัตราสํวนการเรียนรู๎ภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20 : 80 ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับลักษณะหรือ
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กระบวนการจัดการเรียนรู๎ของแตํละสาขาวิชา ซึ่งมีข๎อเสนอแนะดังนี้
8.1 จัดรายวิชาในแตํละภาคเรียน โดยคานึงถึงรายวิชาที่ต๎องเรียนตามลาดับกํอน-หลัง ความยาก-งํายของ
รายวิชา ความตํอเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการเรียนรู๎รํวมกันใน
ลักษณะของงาน โครงงานและหรือชิ้นงานในแตํละภาคเรียน
8.2 จัดให๎มีผู๎เรียนเรียนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพในกลุํม
สมรรถนะวิ ชาชีพ พื้ นฐานและกลุํ มสมรรถนะวิช าชี พ เฉพาะ และกิจ กรรมเสริม หลั กสูต รให๎ค รบตามที่กาหนดใน
โครงสร๎างหลักสูตร
8.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรียน
8.2.2 การจัดรายวิชาในกลุํมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน โดยเฉพาะรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของการเรียน
วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
8.2.3 การจัดรายวิชาในกลุํมสมรรถนะวิชาชีพ เฉพาะควรจัด ให๎เรียนกํอนรายวิชาในกลุํมสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
8.3 จัดให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรีตามความถนัด
ความสนใจ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาตํอ
8.4 จัดรายวิชาทวิภาคีที่นาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ โดย
ประสานงานรํวมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานภาครัฐ เพื่อพิจารณากาหนดภาคเรียนที่จัดให๎ฝึก
อาชีพ รวมทั้งกาหนดรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของ
รัฐที่นาไปรํวมฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ
8.5 จัดรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 5 หรือ 6 ครั้งเดียว จานวน 4 หนํวนกิต 320 ชั่วโมง (เฉลี่ย 20 ชั่วโมง
ตํอสัปดาห์ตํอภาคเรียน) หรือจัดให๎ลงทะเบียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 5 จานวน 2 หนํวยกิต และภาคเรียนที่ 6
จานวน 2 หนํวนกิต รายวิชาละ 160 ชั่วโมง (เฉลี่ย 10 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ตํอภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
สาขาวิชานั้น ๆ
ในภาคเรียนที่จัดฝึกงานนี้ ให๎ส ถานศึกษาพิจ ารณากาหนดรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานภาครัฐ เพื่อนาไปเรียนและฝึกปฏิบัติในภาคเรียนที่จัดฝึกงานด๎วย
การจัดฝึกงานในภาคเรียนฤดูร๎อนสามารถทาได๎โดยพิจ ารณาระยะเวลาในการฝึกให๎ครบตามที่หลักสูตร
กาหนด
8.6 จัดรายวิชาโครงการในภาคเรียนที่ 5 หรือ 6 ครั้งเดียว จานวน 4 หนํวนกิต (12 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ตํอภาค
เรียน) หรือจัดให๎ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 5 และภาคเรียนที่ 6 รวม 4 หนํวยกิต (6 ชั่วโมงตํอ
สัปดาห์ตํอภาคเรียน) ตามเงื่อนไขของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
8.7 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแตํละภาคเรียน ภาคเรียนละไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมงตํอสัปดาห์
8.8 จัดจานวนหนํวยกิตรวมในแตํละภาคเรียน ไมํเกิน 22 หนํวยกิต สาหรับการเรียนแบบเต็มเวลาและไมํ
เกิน 12 หนํวยกิต สาหรับการเรียนแบบไมํเต็มเวลา สํวนภาคเรียนฤดูร๎อนจัดได๎ไมํเกิน 12 หนํวยกิต ทั้งนี้ เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร๎อนโดยเฉลี่ยไมํควรเกิน 35 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ สํวนการเรียน
แบบไมํเต็มเวลาไมํควรเกิน 25 ชั่วโมงตํอสัปดาห์
ทั้งนี้ หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันมีเหตุผลและความจาเป็นในการจัดหนํวยกิตและเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนแตํละภาคเรียนที่แตกตํางไปจากเกณฑ์ข๎างต๎น อาจทาได๎แตํต๎องไมํกระทบตํอมาตรฐาน
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9.

ตรงตามความ
ต๎องการของผู๎ใช๎และเป็นไป
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต๎องดาเนินการดังนี้
9.1
สมรรถนะ
รวมไมํ น๎อยกวํา 18 หนํวยกิต ไปรํ วมก าหนด
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐที่รํวมจัดการศึกษาทวิภาคี ได๎แกํ
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช๎ฝึกและจานวนหนํวยกิตให๎สอดคล๎องกับลักษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน ทั้งนี้ การกาหนด
จานวนหนํวยกิตและชั่วโมงที่ใช๎ฝึกอาชีพของแตํละรายวิชาทวิภาคีให๎เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด และให๎รายงานการ
พัฒนารายวิชาดังกลําวให๎สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบด๎วย
9.2 รํวมจัดทาแผนฝึกอาชีพ พร๎อมแนวการวัดและประเมินผลในแตํล ะรายวิชากับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐที่รํวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนาไปใช๎ในการฝึกอาชีพ และดาเนินการวัดและ
ประเมินผลเป็นรายวิชา
9.3 จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร๎อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ
ที่จั ดการศึก ษาระบบทวิ ภาคีรํ วมกัน โดยอาจน ารายวิ ชาอื่น ที่ส อดคล๎ องกับ ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจัดรํวมด๎วยก็ได๎
10.
น

11.

น

น

12.
12.1 ได๎รายวิชาและจานวนหนํวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ๎วนตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรแตํ
ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
12.2 คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา 2.00
11.3 ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 ได๎เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด และ “ผําน” ทุก
ภาคเรียน
13.
น
น
12.1
สมรรถนะ
เพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาที่กาหนดให๎เป็นวิชาบังคับได๎ โดยสามารถพัฒนาเป็นรายวิชา
หรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุํมวิชาภาษาไทย กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
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กลุํม วิช าวิ ทยาศาสตร์ กลุํ มวิ ชาคณิต ศาสตร์ กลุํม วิช าสั งคมศึ กษา กลุํม วิช าสุ ขศึก ษาและพลศึ กษา ในสั ดสํ วนที่
เหมาะหสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู๎ของกลํมวิชานั้น ๆ เพื่อให๎บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถน
แกนกลาง
13.2
สมรรถนะ
แตํละกลุํมวิชาในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุํมสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกได๎ ตามความต๎องการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ ทั้งนี้ ต๎องพิจารณาให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด๎วย
13.3
ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการ
14.

แก้
14.1

น

14.2
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3
14.4

น

โดยความ

15. ก
น
และการจัดการเรียนการสอน
ให๎ทุกหลักสูตรกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไว๎ให๎ชัดเจนอยํางน๎อย
ประกอบด๎วย 4 ด๎าน คือ
15.1 หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
15.3 วิธีการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล
15.4 ผู๎สาเร็จการศึกษา
นและ
รายงานผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร
หรื อ ปรั บ ปรุ ง
5
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกลเรือ จะต๎องศึกษา
รายวิชาจากหมวดวิชาตําง ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 103 หนํวยกิต และเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร๎างตํอไปนี้

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุํมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์
1.5 กลุํมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุํมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพ
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ไม่น้อยกว่า
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
(ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
(ไมํน๎อยกวํา 2 หนํวยกิต)
ไม่น้อยกว่า
(21 หนํวยกิต)
(24 หนํวยกิต)
(ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต)
(4 หนํวยกิต)
(4 หนํวยกิต)
ไม่น้อยกว่า

22 หน่วยกิต

71 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต
)

รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากาลัง
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
จะต๎องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตําง ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 103 หนํวยกิต และเข๎ารํวมกิจ กรรมเสริมหลักสูตรดัง
โครงสร๎างตํอไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุํมวิชาภาษาไทย
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.2 กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
(ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.5 กลุํมวิชาสังคมศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.6 กลุํมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 2 หนํวยกิต)
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(21 หนํวยกิต)
2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนํวยกิต)
2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพ
(ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
)
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จะต๎องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตําง ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 103 หนํวยกิต และเข๎ารํวมกิจ กรรมเสริมหลักสูตรดัง
โครงสร๎างตํอไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุํมวิชาภาษาไทย
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.2 กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
(ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.5 กลุํมวิชาสังคมศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.6 กลุํมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 2 หนํวยกิต)
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(21 หนํวยกิต)
2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนํวยกิต)
2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพ
(ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
)
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก จะต๎องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตําง ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 103 หนํวยกิต และเข๎ารํวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร๎างตํอไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุํมวิชาภาษาไทย
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.2 กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
(ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.5 กลุํมวิชาสังคมศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.6 กลุํมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 2 หนํวยกิต)
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(21 หนํวยกิต)
2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนํวยกิต)
2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพ
(ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
)
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
สาขาวิชา การท่องเที่ยว
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว จะต๎องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตําง ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 103 หนํวยกิต และเข๎ารํวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร๎างตํอไปนี้
1. หมวดสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุํมวิชาภาษาไทย
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.2 กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
(ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.5 กลุํมวิชาสังคมศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.6 กลุํมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 2 หนํวยกิต)
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(21 หนํวยกิต)
2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนํวยกิต)
2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพ
(ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
)
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการน จะต๎องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตําง ๆ รวมไมํน๎อ ยกวํา 103
หนํวยกิต และเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร๎างตํอไปนี้
1. หมวดสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
1.1 กลุํมวิชาภาษาไทย
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.2 กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
(ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์
(ไมํน๎อยกวํา 4 หนํวยกิต)
1.5 กลุํมวิชาสังคมศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต)
1.6 กลุํมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(ไมํน๎อยกวํา 2 หนํวยกิต)
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
71 หน่วยกิต
2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(21 หนํวยกิต)
2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนํวยกิต)
2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพ
(ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
)
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หลักการของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากาลังคนระดับเทคนิคให๎มีสมรรถนะ มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ สามารถประกอบอาชี พ ได๎ ต รงตามความต๎ อ งการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ แผนการ
ศึกษาแหํงชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลั กสู ต รที่ เ ปิด โอกาสให๎เ ลื อกเรีย นได๎ อ ยํา งกว๎ างขวาง เน๎ นสมรรถนะด๎ว ยการปฏิ บั ติจ ริ ง
สามารถเลือก วิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู๎เรียน เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนสามารถเทียบโอนผลการ
เรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู๎และประสบการณ์จากแหลํง วิทยาการ สถานประกอบการและ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎ผู๎สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู๎เต็มภูมิ ปฏิบัติ
ได๎จริง มีความเป็นผู๎นาและสามารถทางานเป็นหมูํคณะได๎ดี
4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรํวมมือในการจัดการศึกษารํวมกัน ระหวํางหนํวยงาน
และ องค์กรที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎สถานศึกษา ชุมชนและท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรให๎ตรง
ตาม ความต๎องการและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพื่อให๎มีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตสามารถศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมหรือศึกษาตํอใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให๎มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อให๎สามารถบูรณาการความรู๎ ทักษะจากศาสตร์ตําง ๆ ประยุกต์ใช๎ในงานอาชีพ สอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อให๎มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถ
ทางาน เป็นหมูํคณะได๎ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตํอการเรียนวิชาชีพ
5. เพื่อให๎มีปูญญา ใฝุรู๎ ใฝุเรียน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ
การแก๎ปูญหา รู๎จักแสวงหาแนวทางใหมํ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการสร๎างงาน ให๎สอดคล๎องกับ
วิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยํางตํอเนื่อง
6. เพื่อให๎มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินั ย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งรํางกาย
และจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ
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7. เพื่อให๎เป็นผู๎มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีง าม ตํอต๎านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการทางาน
การอยูํรํวมกัน มีความรับผิดชอบตํอครอบครัว องค์กร ท๎องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสัง คม เข๎าใจและ
เห็นคุณคําของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปูญญาท๎องถิ่น ตระหนักในปูญหาและความสาคัญของ สิ่งแวดล๎อม
8. เพื่อให๎ตระหนักและมีสํวนรํวมในการพัฒนาและแก๎ไขปูญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาลัง
สาคัญในด๎านการผลิตและให๎บริการ
เพื่อให๎เห็นคุณคําและดารงไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัฅรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู๎เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได๎ทุกวิธีเรียนที่กาหนด และ
นาผลการเรีย นแตํละวิธีมาประเมินผลรํ วมลันได๎ สามารถเทียบโอนผลการเรีย น และขอเที ยบความรู๎และ
ประสบการณ์ได๎
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน๎น การปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได๎หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ในการวางแผน
แก๎ปีญหา และจัดการทรัพยากรในการดาเนินงานได๎อยํางเหมาะสม มีสํวนรํวมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่ง
ใหมํ มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ผู๎อื่นและหมูํคณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ๎อนหรือจัดการงานผู๎อื่น มี
สํวนรํวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาหรับผู๎เข๎าเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทําในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกาหนด ใช๎ระยะเวลา 2ปีการศึกษา
สํวนผู๎เข๎าเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา และผู๎เข๎าเรียนที่สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทําตํางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหน ด ใช๎ระยะเวลา
ประมาณ 3ปีการศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรียนให๎ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให๎แบํงภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจานวนหนํวยกิตตามที่กาหนด และ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือ สถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร๎อนได๎อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให๎สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทําการสอน
ไมํน๎อยกวําสัปดาห์ละ5วันๆละไม'เกิน7ชั่วโมงโดยกาหนดให๎จัดการเรียนการสอนคาบละ60นาที
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3. หน่วยกิต
ให๎มีจานวนหนํวยกิตตลอดหลักสูตรระหวําง 83 - 90 หนํวยกิต การคิดหนํวยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมํน๎อยกวํา 18 ชั่วโมง เทํากับ 1 หนํวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช๎เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห๎องปฏิบัติการ ไมํน๎อยกวํา 36 ชั่วโมง
เทํากับ 1 หนํวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช๎เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไมํน๎อยกวํา 54 ชั่วโมง
เทํากับ 1 หนํวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช๎ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมํน๎อยกวํา 54 ชั่วโมง เทํากับ 1 หนํวยกิต
3.5 การฝึ ก ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือ แหลํงวิทยาการ ไมํน๎อยกวํา
320 ชั่วโมง เทํากับ 4 หนํวยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา 54 ชั่วโมง เทํากับ 1 หนํวยกิต
4 . โครงสร้าง
โครงสร๎างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบํงเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุํมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1) กลุํมวิชาภาษาไทย
2) กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศ
4.1.2 กลุํมทักษะการคิดและการแก๎ป็ญหา
1) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุํมวิชาคณิตศาสตร์
4.1.3 กลุํมทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
1) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพเถือก
4.2.4 ฝึ ก ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จานวนหนํวยกิตของแตํละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให๎เป็นไปตามที่กาหนดไว๎ในโครงสร๎างของ แตํละ
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ประเภทวิ ชาและสาขาวิชา รายวิชาแตํละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ จัดตามที่
ก าหนดไว๎ ใ นหลั ก สู ต ร และหรื อ พั ฒ นาได๎ ต ามความเหมาะสมตามยุ ท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต๎องกาหนดรหัสวิชา จานวน
หนํวยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร
5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเ บื้องต๎น ใน
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น แล๎ ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสใหั ผู๎ เ รี ย นได๎ เ รี ย นรู๎ จ าก
ประสบการณ์จริง ได๎สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่บันสมัย และบรรยากาศ
การทางานรํวมกัน สํงเสริมการฝึกทักษะการสื่อสาร การใช๎เ หตุผล การคิดวิเคราะห์การแกัปูญ หาและการ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะชํวยใหัผู๎เรียนทาได๎ คิดเป็น ทาเป็นและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง ตลอดจน
เกิด ความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัด!เกประสบการณ์ ทักษะ
วิชาชีพต๎องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต๎องจัดใหัมีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ใน
รูปของ การฝึกงานในสถานประกอบการ แหลํงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐ โดยใช๎เวลารวมไมํ
น๎อยกวํา 320 ชั่วโมง กาหนดใหัมีคําเทํากับ 4 หนํวยลิต โดยให๎นารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชี พที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือ!เกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐได๎ โดยใช๎
เวลารวมกับการ!เกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและให๎ระดับผลการเรียน ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับรายวิชาอื่น
6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า บูรณาการความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ จากสิ่ง
ที่ได๎เรียนรู๎ ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแตํการเลือก หัวข๎อ
หรือเรื่องที่จะศึกษาด๎นคว๎า การวางแผน การกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ การดาเนินงาน การประเมินผล
และการจัดทารายงาน ซึ่งอาจทาเป็นรายบุคคลหรือกลุํมก็ได๎ ทั้งนี้ขั้นอยูํกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการ
จัดทาโครงการดังกลําวต๎องดาเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต๎องจัดให๎ผู๎เรียนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ใน
ภาคเรี ย นที่ 3 และหรื อ ภาคเรี ย นที่ 4 รวมจ านวน 4 หนํ ว ยลิ ต ใช๎ เ วลาไมํ น๎ อ ยกวํ า 216 ชั่ ว โมง ทั้ ง นี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต๎องจัดให๎มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ กรณีที่ใช๎รายวิชาเดียว
หากจั ด ให๎ มี โ ครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ 2รายวิ ช า คื อ โครงการ 1และโครง การ 2 ให๎
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให๎มีชั่วโมงเรียนตํอสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกลําวข๎างด๎น
6.2 การตัดสินผลการเรียนและให๎ระดับผลการเรียน ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7 การศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข๎อ ตกลงรํวมกันระหวํางสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ โดยผู๎เรียนใช๎เวลาสํวนหนึ่ง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนํวยงาน
ของรัฐ เพื่อให๎การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด๎านการผลิตและ พัฒนากาลังคนที่
ตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎ตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบันต๎องนารายวิชา
ทวิภาคีในกลุํมทักษะวิชาชีพเลือก ไปรํวมกาหนดรายละเอียดของรายวิชา ได๎แกํ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวิ ช า ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เวลาที่ ใ ช๎ 1 ฝึ ก และจ านวนหนํ ว ยกิ ต ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ลั ก ษณะงานของสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พร๎อมจัดทาแผน‘ฝึก
อาชีพ การวัดและประเมินผลในแตํละรายวิชา ทั้งนี้ อาจนารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชา ทักษะวิชาชีพไปจัดรํว ม
ด๎วยก็ได๎
จานวนหนํวยกิตและจานวนชั่วโมงที่ใช๎ฝึกอาชีพของแตํละรายวิชาทวิภาคีให๎เป็นไปตามที่หลักสูตร
กาหนด และให๎รายงานการพัฒนารายวิชาให๎สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
8 การเข้าเรียน
ผู๎เข๎าเรียนต๎องมีพื้นความรู๎และคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 พื้นความรู๎
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทํา หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา
ผู๎เข๎าเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา และผู๎สาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตํางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ต๎องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให๎
ครบตามที่ระบุไว๎ในหลักสูตรแตํละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให๎เป็นไปตามข๎อกาหนดที่ระบุไว๎ในหลักสูตร สาขาวิชา และ
การตัดสินผลการเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดการศึกษาและ การประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู๎เข๎าเรียน ให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
9. การประเมินผลการเรียน
เน๎นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต๎องจัดให๎มีกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ไมํห๎อยกวํา2ชั่วโมงตํ อ
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สัปดาห์ ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกป็งคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การตํอต๎า นความรุนแรงและสารเสพติด สํง เสริมการคิด วิเคราะห์ สร๎างสรรค์ก ารทางาน ปลูกป็ ง
จิตสานึก และเสริมสร๎างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช๎กระบวนการกลุํมในการทาประโยชน์ตํอชุมชนและ
ท๎องถิ่น รวมทั้งการทะนุบารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและ
ปรับปรุง การทางาน ทั้งนี้สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด
ขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
พ.ศ. 2558
11. การจัดแผนการเรียน
การจัดทาแผนการเรียน เป็นการกาหนดรายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรที่จะดาเนินการสอน ในแตํละ
ภาคเรียน โดยจัดอัตราสํวนการเรียนรู๎ภาคทฤษฎีตํอภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู๎ของแตํละสาขาวิชา ซึ่งมีข๎อเสนอแนะดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแตํละภาคเรียน โดยคานึงถึงรายวิชาที่ต๎องเรียนตามลาดับกํอน-หลัง ความ
งําย-ยาก ของรายวิชา ความตํอเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์ลันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ
จัดการศึกษารํวมกัน เพื่อเรียนเป็นงานและหรือชั้นงานในแตํละภาคเรียน
11.2 จัดให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาตํอ
11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนารายวิชาไปเรียนและ!เกในสถานประกอบการ/แหลํงวิทยาการ
ให๎ประสานงานรํวมลับสถานประกอบการ/แหลํงวิทยาการ เพื่อพิจารณากาหนดรายวิ ชาหรือกลุํมวิชาที่ตรงลับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหลํงวิทยาการนั้น ๆ
11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่3 หรือ4ครั้งเดียว
จานวน 4 หนํวยกิต หรือจัดให๎ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนที่ 4 รวม 4 หนํ วย
กิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ
11.5 กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร ให๎ ก าหนดกิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รไว๎ ใ นแตํ ล ะภาคเรี ยน โดย
นักศึกษา ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมงตํอสัปดาห์
11.6 จานวนหนํวยกิตรวมในแตํละภาคเรียน ในแตํละภาคเรียนปกติสาหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลา ให๎ลงทะเบียนเรียนไต๎ไมํห๎อยกวํา12 หนํวยกิต และไมํเกิน22 หนํวยกิต สํวนการลงทะเบียนเรียนในภาค
ฤดูร๎อน ให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 12 หนํวยกิต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย ไมํควรเกิน
35 ชั่วโมงตํอสัปดาห์
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12. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
12.1 ได๎รายวิชาและจานวนหนํวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
และ หมวดวิชาเลือกเสรีครบถ๎วนตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรแตํละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการ
เรียน ที่สถานศึกษากาหนด
12.2 ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา 2.00
12.3 ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได๎เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผําน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน ที่
สถานศึกษากาหนด
13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแตํละกลุํมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได๎ โดย
ผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุํ ม วิ ช าภาษาไทย กลุํ ม วิ ช าภาษาตํ า งประเทศ กลุํ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์ กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดสํวนที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู๎ของกลุํมวิชานั้น ๆ เพื่อให๎บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู๎ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม ในกลุํมทักษะ
วิชาชีพเลือกได๎โดยพิจารณาจากอุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความ
ชานาญเฉพาะด๎านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได๎
ตามความชานาญเฉพาะด๎านของสถานประกอบการ ชุมชน ท๎องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตํอ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหนํวยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนให๎ เป็นไปตามที่หลักสูตร
กาหนดการปรับปรุงฝึกไข พัฒนารายวิชา กลุํมวิชาและการอนุมติหลักสูตร
13.4 การพัฒ นาหลัก สูต รหรื อการปรับ ปรุ ง สาระสาคัญ ของหลัก สูต รตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให๎เป็นหน๎าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.5 การอนุมัติหลักสูตร ให๎เป็นหน๎าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.6การประกาศใช๎หลักสูตร ให๎ทาเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.7 การพัฒนารายวิชาหรือกลุํมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ดาเนินการได๎ โดยต๎องรายงานให๎สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
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14. การประลันคุณภาพหลักสูตร
ให๎ทุกหลักสูตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว๎ให๎ชัดเจน อยํางน๎อยประกอบด๎วย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผู๎สาเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความต๎องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให๎ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สถาบั นการอาชี วศึ กษาและสถานศึ กษาจั ดให๎มี การ
ประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูํในความรับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง อยํางน๎อยทุก 5 ปี
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
ผู๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ จะต๎องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตําง ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 83 หนํวยกิต และเข๎ารํวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร๎างตํอไปนี้
1. หมวกทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
1.1 กลุํมทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต)
1.2 กลุํมทักษะการคิดและการแก๎ปัญหา
(ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
1.3 กลุํมทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
56 หน่วยกิต
2.1 กลุํมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หนํวยกิต)
2.2 กลุํมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนํวยกิต)
2.3 กลุํมทักษะวิชาชีพ
(ไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาวิชาชีพ
(4 หนํวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
)

รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
พ.ศ. 2556
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน ให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และ
มาตรา 17 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการทรวง
ศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้
ข๎อ 1. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ.2556”
ข๎อ 2. ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไป
ข๎อ 3. ให๎ใช๎ร ะเบีย บนี้บัง คับแกํ สถานศึ กษาที่ จัดการศึกษาตามหลักสูต รประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
พุทธศักราช 2556
ข๎อ 4. ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวํา วิทยาลัย และสํวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนี
บัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
“หัวหน๎าสถานศึกษา” หมายความวํา ผู๎อานวยการวิทยาลัย หรือผู๎อานวยการสํวนราชการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หั วหน๎าสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่
จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
“หนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด ” หมายความวํ า หนํ ว ยงานที่ มี ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูํในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“หลักสูตร” หมายความวํา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความวํา การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังจากจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเทํา ให๎ใช๎อักษรยํอวํา “ปวช”
“ผู๎ เ ข๎ า เรี ย น” หมายความวํ า ผู๎ ม าสมั ค รเข๎ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา หรื อ สมั ค รฝึ ก อาชี พ กั บ สถาน
ประกอบการที่ยังไมํได๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
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“นัก เรี ยน” หมายความวํ า ผู๎ ที่ไ ด๎ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นัก เรี ย นตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556
“ภาคเรียน” หมายความวํา ชํวงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน การจัดภาคเรียนให๎ใช๎ระบบทวิภาคี
โดยกาหนดให๎ 1 ปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคเรียน
“ภาคเรียนฤดูร๎อน” หมายความวํา ชํวงเวลาที่จัดให๎เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหวํางภาคฤดูร๎อน ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเปิดภาคเรียนฤดูร๎อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในชํวงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“ผู๎ปกครอง” หมายความวํา บิ ดา มารดา และบุคคลอื่นที่ท าหน๎าที่ป กครองดูแลและให๎ความ
อุปการะแกํนักเรียน และให๎คารับรองแกํสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการวําจะปกครองดูแลความ
ประพฤติ ข องนั ก เรี ย นในระหวํ า งที่ เ รี ย นอยูํ ใ นสถานศึ ก ษา และฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความวํา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน๎นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก
โดยมีการกาหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ
การสาเร็จการศึกษาที่แนํนอน
“การศึ กษานอกระบบ” หมายความวํา การจั ดการศึก ษาวิ ชาชีพ ที่มี ความยืด หยุํน ในการก าหนด
จุดหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต๎องมีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการของบุคคลแตํ
ละกลุํม
“การศึ กษาระบบทวิ ภาคี ” หมายความวํ า การจั ดอาชี วศึก ษาวิ ชาชี พที่เ กิดจากข๎อ ตกลงระหวํา ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การวั ด ผลและการประเมิ น ผล โดยผู๎ เ รีย นใช๎ เ วลาสํ ว นหนึ่ ง ในสถานศึ กษา และเรี ย นภา คปฏิ บั ติใ นสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ
“สถานประกอบการ” หมายความวํ า สถานประกอบการที่ รํ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาเพื่ อ จั ด การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“ผู๎ควบคุมการฝึ ก ” หมายความวํา ผู๎ที่ส ถานประกอบการมอบหมายให๎ท าหน๎ าที่ป ระสานงานกั บ
สถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถาน
ประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความวํา ผู๎ทาหน๎าที่ สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ
“ครูนิเทศก์” หมายความวํา ครูที่สถานศึกษามอบหมายให๎ทาหน๎าที่นิเทศ ให๎คาปรึกษาแนะนาแกํ
นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
“ครูที่ปรึกษา” หมายความวํา ครูที่สถานศึกษษมอบหมายให๎ทาหน๎าที่ให๎คาแนะนา ให๎คาปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน
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“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวํา ข๎อกาหนดสมรรถนะด๎านวิชาชีพ เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการกากับ
ดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู๎สาเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวํา การทดสอบความรู๎ ความสามารถ สมรรถนะตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นใจไว๎
ชัดเจน พร๎อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต๎เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความวํา คณะกรรมการผู๎ทาหน๎าที่รับผิดชอบใน
การอานวยการ ติดตามและกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ข๎อ 5. ให๎เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1 สภาพนักเรียน
ส่วนที่ 1
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข๎อ 6. ผู๎เข๎าเรียน ต๎องสาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเทําความในวรรค
หนึ่ง ไมํใช๎บังคับสาหรับผู๎ที่เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไมํนับจานวนหนํวยกิตมารวม เพื่อตัดสิน
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
ข๎อ 7. ผู๎เข๎าเรียนต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบร๎อย
(2) มีสุขภาพรํางกายแข็งแรงไมํเป็นอุปสรรคตํอการเรียน
(3) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหลํง หรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(4) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตํอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด๎วยความ
บริสุทธิ์ใจ
(5) มีเจตคติที่ดีตํอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(6) สาหรับผู๎เข๎าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝึกอาชีพต๎องมีอายุไมํต่า
กวํา 15 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู๎เข๎าเรียนตามโครงการตําง ๆ ของสถานศึกษา ให๎ส ถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได๎
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ 2
การรับผู้เข้าเรียน
ข๎อ 8. การรับผู๎เข๎าเรียน ให๎ทาการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด ในกรณีที่มีการ
สอบคัดเลือก ให๎ปฏิบัติดังนี้
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(1) ทาการทดสอบข๎อเขียนในหมวดวิชาใดๆ ตามความต๎องการของสถานศึกษา และหรือ
สถานประกอบการ หากสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการจะทาการทดสอบความถนัดทางการเรียน
วิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ด๎วยก็ได๎
(2) สถานศึกษาประกาศ ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลาที่หนํวยงาน
ต๎นสังกัดกาหนด
(3) ถ๎าเหตุการณ์เกี่ยวกั บการสอบเป็นไปโดยปกติ ให๎สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว๎เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี นับแตํวันประกาศผลการสอบ
การรับผู๎เข๎าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู๎สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู๎เข๎า
เรียนเองตามคุณสมบัติที่กาหนดและตามจานวนที่ ได๎ตกลงรํวมกันกับสถานศึกษา หรือจะมอบให๎สถานศึกษา
เป็นผู๎ดาเนินการ หรือดาเนินการรํวมกันก็ได๎
การรับผู๎เข๎าเรียนตามโครงการตําง ๆ ของสถานศึกษา ให๎สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กาหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข๎อ 9. ให๎มีการตรวจรํางกายเฉพาะผู๎ที่ผํานการสอบคัดเลือกหรือได๎รับการคัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา
ส่วนที่ 3
การเป็นนักเรียน
ข๎อ 10. ผู๎เข๎าเรียนการศึกษาในระบบการศึกษา ระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบจะมีสภาพ
นักเรียน เมื่อได๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู๎เข๎าเรียนต๎องทา
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ โดยผู๎ปกครองให๎คารับรองด๎วยการขึ้นทะเบียน และการทาสัญญา
การฝึกอาชีพต๎องกระทาด๎วยตนเอง พร๎อมทั้งแสดงหลักฐานการสาเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษา
และสถานประกอบการกาหนดโดยชาระเงินคําธรรมเนียมตํางๆ ตามที่หนํวยงานต๎นสัง กัดหรือสถา นศึกษา
กาหนด แล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ ให๎เสร็จสิ้นกํอนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู๎ปกครองซึ่ง สถานศึกษาเชื่อถือมาให๎คา
รับรองและทาหนังสือมอบตัวในกรณีผู๎เข๎าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให๎ผู๎ปกครอง เพื่อให๎ทราบ
แนวทางและกฏเกณฑ์ตําง ๆ ในการเรียน
ข๎อ 11. ให๎สถานศึกษาออกบัตรประจาตัวให๎แกํนักเรียนบัตรประจาตัว ต๎องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักเรียน รหัสประจาตัวนักเรียน เลขประจาตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ
ลายมือชื่อหัวหน๎าสถานศึกษา หรือผู๎ได๎รับมอบอานาจให๎ทาการแทน และให๎มีรูปถํายครึ่งตัวของนักเรียน หน๎า
ตรงไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนตาสีดา แตํงเครื่องแบบนักเรียน ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให๎มี
ลายมือชื่อของนักเรียนให๎ประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถํายของนักเรียน โดยให๎ติดที่รูปถําย
บางสํวน บัตรประจาตัวนี้ให๎มีอายุเทํากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแหํงนั้น แตํต๎อง ไมํเกิน 3 ปี
นับแตํวันออกบัตร ถ๎าบัตรประจาตัวหมดอายุในระหวํางที่ยังมีสภาพนักเรียนก็ให๎สถานศึกษา ตํออายุบัตรเป็น
ปี ๆ ไปนักเรียนที่เรียนเป็นบางเวลาหรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา ถ๎ามีบัตรประจาตัว ที่ใช๎ ได๎ผล
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ตามความประสงค์ของสถานศึกษาอยูํแล๎ว สถานศึกษาก็ไมํต๎องออกบัตรประจาตัวให๎อีก สถานประกอบการจะ
ใช๎บัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให๎ หรือจะออกให๎ใหมํตามความต๎องการของสถานประกอบการก็ได๎
ข๎อ 12. ให๎สถานศึกษาแตํงตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทาหน๎าที่ให๎คาแนะนาเกี่ยวกั บการเรียน ให๎คาปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให๎สถานประกอบการจัดให๎มีผู๎ควบคุม
การฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ
ส่วนที่ 4
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ข๎อ 13. การพ๎นสภาพนักเรียน ให๎ปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งตํอไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) พ๎นสภาพนักเรียน ตามข๎อ 59 หรือ ข๎อ 60
(3) ลาออก
(4) ถึงแกํกรรม
(5) สถานศึกษาสั่งให๎พ๎นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตํอไปนี้
ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดตํอกับสถานศึกษาและหรือสถาน
ประกอบการ เกินกวํา 15 วัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํมีเหตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติกรรมอยํางอื่นที่แสดงวําไมํมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลําเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไมํยื่นคาขอกลับเข๎าเรียนภายใน 15 วัน นับแตํวันถัดจากวันครบกาหนดลาดพักการ
เรียนหรือฝึกอาชีพตามข๎อ 19
ค. ไมํมาติดตํอเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข๎อ 28
ง. ขาดพื้นความรู๎หรือคุณสมบัติของผู๎เข๎าเรียน ตามที่กาหนดไว๎ในข๎อ 6 หรือข๎อ 7
ข๎อ 14. ผู๎ที่พ๎นสภาพนักเรียน ตามข๎อ 13 (3) , 13 (5) ก, 13 (5) ข และข๎อ 13 (5) ค ถ๎ าประสงค์จะ
ขอคืนสภาพเพื่อกลับเข๎าเรียนในสถานศึก ษา หรือฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ จะต๎องยื่นค าร๎องขอตํ อ
สถานศึกษาแหํงนั้นภายใน 1 ปี นับแตํวันถัดจากวันพ๎นสภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให๎
รับเข๎าเรียนได๎
ข๎อ 15. การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข๎าเรียนตามข๎อ 14. ให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) ต๎องเข๎าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว๎นแตํกลับเข๎าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ต๎องเรียนตามหลักสูตรที่ใช๎อยูํในขณะนั้น
(3) ให๎นาจานวนหนํวยกิตของรายวิชาที่ประเมินได๎ไว๎ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยูํใน
หลักสูตรนี้มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ส่วนที่ 5
การพักการเรียน
ข๎อ 16. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาต ให๎นักเรียนลาพักการเรียน หรือฝึก
อาชีพได๎ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ตํอไปนี้
(1) ได๎รับทุนการศึกษาให๎ไ ปศึ กษา หรือดูง าน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ ในการเข๎ารํวมประชุม หรือกรณีอื่นๆ อันควรแกํการสํงเสริม
(2) เจ็บปุวยต๎องพักรักษาตัว
(3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการให๎ลาพักได๎จนกวําจะได๎รับการนาปลด
(4) เหตุจาเป็นอยํางอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณา
เห็นสมควร ในกรณีนักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแตํต๎นปีเป็นระยะเวลานานเกินกวํา 1 ปี
สถานศึ ก ษาหรื อ สถานประกอบการอาจพิ จ ารณารั บ นั ก เรี ย นอื่ น เข๎ า เรี ย นหรื อ ฝึ ก อาชี พ แทนที่ ไ ด๎ ต ามที่
เห็นสมควร
ข๎อ 17.นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต๎องยื่นคาขอเป็นลายลักษณ์อักษรตํอ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ โดยมีผู๎ปกครองเป็นผู๎รับรอง สาหรับผู๎ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู๎รับรองหรือไมํ
ก็ได๎ เมื่อได๎รับอนุญาตแล๎วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได๎มิฉะนั้นจะถือวําขาดเรียน เว๎นแตํเหตุสุดวิสัย
ข๎อ 18.การอนุญาตให๎นักเรียนลาพักการเรียนและการสั่งให๎นักเรียนพักการเรียน ให๎สถานศึกษาทา
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบ เว๎นแตํผู๎ที่บรรลุนิติภาวะที่ไมํมีผู๎ปกครองมอบตัวให๎แจ๎ง
นักเรียนโดยตรง
ข๎อ 19. นักเรียนที่ลาพักการเรี ยนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ลาพักหรือการฝึกอาชีพ
แล๎ว ให๎ยื่นคาขอกลับเข๎าเรียนพร๎ อมด๎วยหลักฐานการอนุญ าตให๎ลาพั กการเรียน หรือ ฝึกอาชีพตํอหัวหน๎ า
สถานศึกษาหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายภายใน 15 วัน นับแตํวันถัดจากวันครบกาหนด ให๎ถือวําพ๎นสภาพนักเรียน
เว๎นแตํเหตุสุดวิสัย
ส่วนที่ 6
การลาออก
ข๎อ 20. นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต๎อ งให๎ผู๎ปกครองเป็นผู๎รับรองการลาออก
เว๎นแตํผู๎ที่บรรลุนิติภาวะ
ข๎อ 21. นักเรียนที่ลาออกแล๎วได๎รับอนุญาตให๎กลับเข๎าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให๎ถือวํานักเรียนผู๎นั้น
มีสภาพนักเรียนมาตั้งแตํต๎นภาคเรียนนั้นทุกประการ
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หมวด 2 การจัดการเรียน
ส่วนที่ 1
การเปิดเรียน
ข๎อ 22. ให๎สถานศึกษากาหนดวันเปิดและปิ ดภาคเรี ยนตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิก ารวํ าด๎ว ย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกตํ างไปจาก
ระเบียบดังกลําว ให๎ขออนุญาตตํอหนํวยงานต๎นสังกัด
ข๎อ 23. สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร๎อน ให๎ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเปิด
ภาคเรียนฤดูร๎อนในสถานศึกษา
ส่วนที่ 2
การลงทะเบียนรายวิชา
ข๎อ 24. สถานศึกษาต๎องจัดให๎นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาตํางๆ ให๎เสร็จกํอนวันเปิดภาคเรียน
ข๎อ 25. การลงทะเบียนรายวิชาต๎องได๎รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข๎อ 26. นักเรียนต๎องลงทะเบียนรายวิชาด๎วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากาหนด ในกรณีที่
นัก เรี ย นไมํ สามารถมาลงทะเบี ยนรายวิช าด๎ว ยตนเองได๎ จะมอบหมายให๎ ผู๎ อื่ น มาลงทะเบี ยนแทนก็ ไ ด๎ ใ ห๎
สถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ ไป
นัก เรี ย นที่ มีเ หตุขั ดข๎ อ งทางการเงิน ประสงค์ ข อผํ อ นผั นการช าระเงิ นคํ า ลงทะเบีย นรายวิ ช าก็ ใ ห๎
ผู๎ปกครองยื่นคาร๎องขอผํอนผันตํอหัวหน๎าสถานศึกษา โดยชาระในภาคเรียนหนึ่งๆ ได๎ 2 ครั้ง ครั้งสุดท๎ายต๎อง
ชาระกํอนวันประเมินปลายภาคเรียน เพื่อสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ทั้งนี้ ให๎หัวหน๎าสถานศึกษา
พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป
ข๎อ 27. สถานศึ ก ษาอาจให๎นั ก เรีย นลงทะเบี ยนรายวิ ช าภายหลั ง ก าหนดตามข๎ อ 24. ก็ไ ด๎ โดยให๎
สถานศึกษากาหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นควร แตํต๎องไมํเกิน 15 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนหรือไมํ
เกิน 5 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนฤดูร๎อน การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักเรียน
ต๎องเสียคําปรับ ตามที่หนํวยงานต๎นสังกัดหรือสถานศึกษากาหนด แล๎วแตํกรณี
ข๎อ 28. นักเรียนที่มิได๎ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ถ๎าประสงค์รักษาสภาพนักเรียน
ต๎องติดตํอรักษาสภาพภายใน 15 วัน นับตั้งแตํวันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
ข๎อ 29. นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแตํละภาคเรียนได๎ไมํเกิน 22 หนํวยกิต ในแตํละภาคเรียนปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 12 หนํวยกิต ในแตํละภาคเรียนปกติ สาหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมํเต็มเวลา สาหรับการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร๎อนให๎ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 12 หนํวย
กิต การลงทะเบียนรายวิชาในแตํละภาคเรียนได๎ไมํเกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั้งนี้นับรวมกิจกรรม 2 ชั่วโมงใน
5 ภาคเรียนด๎วย หรือไมํเกินจากที่กาหนดไว๎ในแผนการเรียน เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากหัวหน๎าสถานศึกษา
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หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกตํางไปจากเกณฑ์ข๎างต๎นก็อาจ
ทาได๎ แตํต๎องไมํกระทบตํอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข๎อ 30. นักเรียนที่โอนผลการเรียนรู๎ต๎องลงทะเบียนเรีย นรายวิชาในสถานศึกษาไมํน๎อยกวํา 1 ใน 3
ของจานวนหนํวยกิตที่ระบุไว๎ในหลักสูตร แตํละประเภทและสาขาวิชา
ส่วนที่ 3
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข๎อ 31. นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนไว๎แล๎ว หรือขอเพิ่มรายวิชาที่ต๎องกระทาภายใน
15 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนฤดูร๎อน สํวนการขอถอน รายวิชา ต๎อง
กระทาภายใน 30 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนฤดูร๎อน การถอน
รายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได๎ ถ๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวํามีเหตุผลสมควร การขอ
เปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาหรือครูผู๎สอนประจารายวิชา
ข๎อ 32. การถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามข๎อ 31. ให๎ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข๎อ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวํามีเหตุ ผล สมควรให๎ลง
อักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผลการเรียนเชํนเดียวกัน แตํถ๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําไมํมีเหตุผลอัน
สมควร ก็ให๎ลงอักษร “ถ.ล.”
ส่วนที่ 4
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข๎อ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตให๎นักเรียนลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริม
ความรู๎ โดยไมํนับจานวนหนํวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได๎
ข๎อ 34. เมื่อได๎ทาการวัดและประเมินผลการเรียนแล๎วได๎ระดับผลการเรียนผําน ให๎บันทึก “ม.ก.” ลง
ในระเบียนแสดงผลการเรียนชํอง “ระดับผลการเรียน” ถ๎าผลการประเมินไมํผําน ไมํต๎องบันทึกรายวิชานั้น และ
ให๎ถือเป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมํนับจานวนหนํวยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
ส่วนที่ 5
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน
ข๎อ 35. ในภาคเรียนหนึ่งๆ การศึกษาในระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคีต๎องมีเวลาเรียนในแตํละ
รายวิชาไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มสาหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการ
เรียน ยกเว๎นการศึกษานอกระบบ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผํอนผันได๎เป็นรายๆ ไป
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นักเรียนที่ไมํมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามข๎อนี้ จะขอสอบเทียบประสบการณ์ หรือสอบเทียบ
ความรู๎ตามข๎อ 30 ในภาคเรียนนั้นมิได๎
ข๎อ 36. การนับเวลาเรียนให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไมํน๎อยกวําภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
(2) นักเรียนที่ย๎ายสถานศึกษาระหวํางภาคเรียน ให๎นาเวลาเรียนจากสถานศึกษา ทั้งสองแหํง
รวมกัน
(3) นักเรียนที่ลาออกแล๎ว ได๎รับอนุญาตให๎กลับเข๎าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให๎นับเวลา
เรียนที่เรียนแล๎วมารวมกัน
(4) นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให๎นับเวลาเรียนกํอน และหลังการ
ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(5) รายวิชาที่มีผู๎สอนหรือครูฝึกตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให๎นาเวลาเรียนที่เรียน
กับผู๎สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(6) ถ๎ามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชา ให๎นับเวลาเรียนตั้งแตํเริ่มเรียนรายวิชาใหมํ
ส่วนที่ 6
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข๎อ 37. นักเรียนที่ไมํสามารถเข๎ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลา ที่สถานศึกษา
กาหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได๎ในกรณีตํอไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวยระหวํางหรือกํอนประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็ น ตัว แทนของสถานศึ ก ษา หรื อ สถานประกอบการ ในการเข๎ า รํ ว มประชุม หรื อ
กิจกรรมพิเศษอยํางอื่น โดยได๎รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจาเป็นอยํางอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล๎วเห็นวําเป็น
ความจาเป็นอยํางแท๎จริง
ข๎อ 38. นักเรียนที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต๎องยื่นคาร๎องพร๎อมทั้ง
หลักฐานประกอบตํอสถานศึกษากํอนการประเมินไมํน๎อยกวํา 3 วัน หากไมํสามารถกระทาได๎ให๎สถานศึกษา
พิจารณาเป็ นรายๆ ไป การขออนุญาตให๎เลื่อนการประเมินให๎สถานศึกษาทาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให๎
นักเรียน
ข๎อ 39. นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได๎ไมํเกินวันกาหนดการประเมินสรุปผลการ
เรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ข๎อ 40. ถ๎าเป็นกรณีที่สามารถกาหนดวันประเมินได๎ ก็ให๎สถานศึกษากาหนดวันประเมินไว๎ในหนังสือ
อนุญ าต ให๎เลื่อนการประเมิน แตํถ๎ าไมํสามารถกระทาได๎ก็ใ ห๎เป็นหน๎ าที่ของนั กเรียนซึ่ ง พร๎อมที่ จะรับการ
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ประเมินยื่นคาร๎องตํอสถานศึกษาเพื่อขอเข๎ารับการประเมิน พร๎อมทั้งหลักฐานการอนุญาต ให๎เลื่อนการประเมิน
ทั้งนี้ต๎องไมํเกินวันกาหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ๎นกาหนดนี้ให๎
ถือวําขาดการประเมินและให๎สถานศึกษาทาการประเมินตัดสินผลการเรียน
หมวด 3 การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข๎อ 41. สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหน๎าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข๎อ 42. ให๎ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหนํวยกิต จานวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชาให๎
ถือตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร
ข๎อ 43. ให๎สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทาการประเมินผลการเรียน
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให๎ครูฝึกและครูนิเทศก์รํวมกันประเมินผล
การเรียน
ข๎อ 44. ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดรํวมกับสถานศึกษา ดาเนินการสํงเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข๎อ 45. การประเมิน ผลการเรียนในทุกรู ปแบบการศึ กษา ให๎ประเมินเป็ นรายวิชาโดยดาเนินการ
ประเมินตามสภาพจริงตํอเนื่องตลอดภาคเรียนด๎านความรู๎ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์แ ละเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช๎
เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม จัดให๎มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผล
การเรียน โดยพิจารณาจากการประเมินแตํละกิจกรรม และงานที่มอบหมายในอัตราสํวนตามความสาคัญของ
แตํ ละกิจ กรรมหรือ งานที่ ม อบหมาย และจั ดให๎มี ก ารวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเมื่อ สิ้น สุด ภาคเรี ยนให๎
ดาเนินการประเมินผลการเรียนที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติง านจริง ในสถาน
ประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก์กาหนด
ข๎อ 46. ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตํละรายวิชา ดังตํอไปนี้
4.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีพอใช๎
2.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์พอใช๎
1.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์อํอน
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1.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์อํอนมาก
0
หมายถึง
ผลการเรียนต่ากวําเกณฑ์ขั้นต่า
ข๎อ 47. รายวิชาที่แสดงระดับผลการเรียนตามข๎อ 46. ไมํได๎ ให๎ใช๎ตัวอักษรตํอไปนี้
ข.ร. หมายถึง
ขาดเรียน ไมํมีสิทธิเข๎ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมี
เวลาเรียนต่ากวําร๎อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎วเห็นวํา
ไมํใชํเหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง
ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมํครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล๎วเห็นวําไมํมีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง
ขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎วเห็น
วําไมํมีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎วเห็นวํา
ไมํมีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ถ.พ. หมายถึง
ถูกสั่งพักการเรียนในระหวํางที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
ท.
หมายถึง
ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให๎ทา
ม.ส. หมายถึง
ไมํสมบูรณ์ เนื่องจากไมํสามารถเข๎ารับการประเมินครบทุกครั้ง
และหรือไมํสํงงานอันเป็นสํวนประกอบของการเรียนรายวิชาตาม
กาหนดด๎วยเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง
ไมํสามารถเข๎ารับการประเมินทดแทนการประเมินสํวนที่ขาดของ
รายวิชาที่ไมํสมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ.
หมายถึง
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามกาหนด และผลการประเมินผําน
ม.ผ. หมายถึง
ไมํเข๎ารํวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมํผําน
ม.ก. หมายถึง
การเรียนโดยไมํนับจานวนหนํวยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผําน
ข๎อ 48. ในกรณีตํอไปนี้ให๎ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) มีผลการเรียนต่ากวําเกณฑ์ขั้นต่า (ไมํผําน)
(2) ได๎ ข.ร.
(3) ได๎ ข.ป.
(4) ได๎ ข.ส.
(5) ได๎ ถ.ล.
(6) ได๎ ถ.พ.
(7) ได๎ ท.
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(8) ได๎ ม.ท.
ข๎อ 49. นักศึกษาที่ทาการทุจริตหรือสํอเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให๎ทาในรายวิชา
ใด ให๎สถานศึกษาพิจารณาผลการเรียนให๎ได๎คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ ในรายวิชานั้นหรืออาจตัด
คะแนนความประพฤติตามระเบียบวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษษกาหนดตามความร๎ายแรง
แล๎วแตํกรณี
ข๎อ 50. การคานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย ให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) ให๎นาผลบวกของผลคูณระหวํางจานวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชากับระดับผลการเรียน
หารด๎วยผลบวกของจานวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหนํงไมํปัดเศษ
(2) ให๎คานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตาม ข๎อ 12. และข๎อ
14. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้า เรียนแทน ให๎ใช๎ระดับผลการเรียนสุดท๎ายและนับ จานวนหนํวยกิตมาเป็น
ตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ให๎คานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน คานวณจากรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียน
ตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได๎ระดับผล
การเรียนตาม (2) ตั้งแตํสองภาคเรียนขึ้นไป
ข๎อ 51. ผู๎ที่ได๎ ม.ส. เนื่องจากไมํสามารถเข๎ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต๎องรับการประเมินทดแทน
สํวนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแตํวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ๎นกาหนดนี้ให๎ถือวําไมํสามารถเข๎ารับ
การประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว๎นมีเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย ให๎สถานศึกษาหรือ สถานประกอบการพิจารณาเป็น
รายๆ ไป ทั้งนี้ ให๎ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไมํสมบูรณ์ให๎แล๎วเสร็จ ภายในภาคเรียนถัดไป ผู๎ที่ไ ด๎ ม.ส.
เนื่องจากไมํสามารถสํงงานอันเป็นสํวนประกอบของการเรียนรายวิชา ตามกาหนดสํ งงานนั้นให๎สมบูรณ์ภายใน
10 วัน นับแตํวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ๎นกาหนด ให๎สถานศึกษา หรือสถานประกอบการทาการ
ตัดสินผลการเรียน ยกเว๎นมีเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย ให๎สถานศึกษาหรือ สถานประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให๎ครูผู๎สอนหรือครูฝึ กรายงานให๎หัวหน๎าสถานศึกษาหรือผู๎ควบคุมการฝึก
ทราบทุกราย
ข๎อ 52. นักเรียนต๎องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได๎ลงทะเบียนเรียน ครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร๎ างหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาแตํ ละประเภทวิ ชา สาขาวิ ช า และสาขางาน หรื อ ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข๎อ 53. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให๎ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ผําน หมายถึง ผลการประเมินผํานเกณฑ์
ไมํผําน หมายถึง ผลการประเมินไมํผํานเกณฑ์
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หมวด 3
การตัดสินผลการเรียน
ข๎อ 54. การตัดสินผลการเรียนให๎เป็นไปตามนัย ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตํระดับ 1 ขึ้นไป ถือวําประเมินผํานและให๎นับจานวนหนํวย
กิตของรายวิชานั้นเป็นจานวนหนํวยกิตสะสม
(3) เมื่อได๎ประเมินผลการเรียนแล๎ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย์ (0) ตามข๎ อ 46 (1) ให๎
รับการประเมินใหมํได๎ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกาหนดไมํเกิน 10 วัน นับ
แตํวันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว๎นแตํมีเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย หากประเมินใหมํไมํผําน ถ๎าเป็นรายวิชา
บังคับที่กาหนดให๎เรียนในแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให๎เรียนซ้ารายวิชานั้น ถ๎าเป็นรายวิชา
เลือก จะเรียนซ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได๎ จานวนหนํวยกิตต๎องไมํน๎อยกวํารายวิชาที่ศึกษาแทน
(4) การประเมินใหมํ ให๎ระดับผลการเรียนได๎ไมํเกิน 1
(5) เมื่อได๎ประเมินผลการเรียนแล๎ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตามที่กาหนดไว๎
ในข๎อ 48 (1) ถึง 48 (6) ข๎อ 49 ถ๎าเป็นรายวิชาบังคับที่ กาหนด ให๎เรียนในแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน ให๎เรียนซ้ารายวิชานั้น ถ๎าเป็นรายวิชาเลือก จะเรียนซ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได๎ ในกรณีที่ให๎
เรียนรายวิชาอื่นแทนให๎ลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. วําให๎เรียนแทนรายวิชาใด
ข๎อ 55.การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 ให๎ถือตามเกณฑ์ตํอไปนี้
(1) ประเมินผํานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบตามที่
กาหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษาแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา
(2) ได๎จานวนหนํวยกิจสะสมครบถ๎วนตามโครงสร๎าง ทากาหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษาแตํ
ละประเภทวิชา สาขาวิชา
(3) ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา 2.00 และผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(4) ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ครบ 5 ภาคเรียน โดยมี
เวลาเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตํละภาคเรียน หากนักเรียนมีเวลา
เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมต่ากวําร๎อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให๎ สถานศึกษา
พิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ เมื่อนักเรียนได๎เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมครบถ๎วนในภาคเรียนใด ให๎บันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผําน” หากนักเรียนได๎
เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมไมํครบถ๎วน หรือไมํได๎เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให๎สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือ
กิ จ กรรมในสํ ว นที่ นั ก เรี ย นผู๎ นั้ น ไมํ ไ ด๎ เ ข๎ า รํ ว มปฏิ บั ติ ให๎ ป ฏิ บั ติ ใ ห๎ ค รบถ๎ ว นภายในที่ ส ถานศึ ก ษาพิ จ ารณา
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เห็นสมควร สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข๎ารํวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือวํามีผล
ตามความใน (4)
ข๎อ 56. ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา แล๎วแตํกรณี เป็นผู๎อนุมัติผลการเรียน
และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข๎อ 57. นักเรียนผู๎ ใดประสงค์ จะเรี ยนซ้ารายวิ ชาที่ไ ด๎ระดั บผลการเรี ยนต่ากวํา 2 หรื อเลือ กเรีย น
รายวิชาอื่นแทนถ๎าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎สูงขึ้น ให๎สถานศึกษาหรือ
สถาน
ประกอบการดาเนินการให๎เรียนซ้าหรือเรียนแทนภายในเวลากํอนสาเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ ารายวิชา ให๎นับจานวนหนํวยกิต สะสมเพีย งครั้ง เดียว สํวนการเรียนแทนให๎นับเฉพาะ
จานวนหนํวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหนํวยกิตสะสม
การนับจานวนหนํวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนักเรียนได๎ระดับผลการเรียนตั้ง แตํ 2 ขึ้นไป
เทํานั้น
รายวิชาที่เรียนซ้าหรือเรียนแทนแล๎วได๎ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให๎ถือระดับผลการเรียนต่ากวํา 2
ตามเดิม ยกเว๎นการได๎รับผลการเรียน0 (ศูนย์) ตามข๎อ 49
ข๎อ 58. กรณีตามข๎อ 57 การคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ๎าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้า ให๎นับจานวน
หนํวยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว สํวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให๎นับเฉพาะจานวนหนํวยกิตของรายวิชาที่
เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข๎อ 59. เมื่อนักเรียนได๎ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไมํน๎อยกวํา 40 หนํวยกิต และได๎รับ
การประเมินใหมํแล๎ว หากได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา 1.50 ให๎สถานศึกษาพิจารณาวํา ควรให๎เรียน
ตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักเรียน เมื่อได๎ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไมํน๎อยกวํา 75 หนํวยกิต และ
ได๎รับการประเมินใหมํแล๎ว หากได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา 1.75 ให๎สถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎
เรียนตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักเรียน เมื่อได๎ลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน หรือไมํน๎อยกวํา 100 หนํวยกิต
และได๎รับการประเมินใหมํแล๎ว หากได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา 1.90 ให๎ส ถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎
เรียนตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักเรียน
ข๎อ 60. นักเรียนที่ได๎เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหมํหรือเรียนซ้า หรือเรียนแทนรายวิชาที่ได๎
ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรียนต่ากวํา 2.00 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู๎มาเป็นเวลารวม 8
ภาคเรียนแล๎ว แตํ ยังไมํเข๎าเกณฑ์ก ารสาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่ กาหนดไว๎ในข๎อ 55. ให๎สถานศึกษา
พิจารณาวําควรให๎เรียนตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักเรียน ทั้ง นี้ ต๎องไมํเกิน 12 ปีการศึกษา นับตั้ง แตํวันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักเรียน โดยไมํนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมเข๎าด๎วย
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หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข๎อ 61.การโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนจากสถานศึกษา ซึ่ง ใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หรือรายวิชาตามข๎อ 6 วรรคสอง ให๎สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข๎าเรียนรับโอนผลการเรียน
ทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ากวํา 2.0 สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมิน
ใหมํจนเห็นวําได๎ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล๎ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได๎
ข๎อ 62. ในกรณีที่นักเรียนย๎ายสถานศึกษา ถ๎านักเรียนมีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ในรายวิชาใด และ
มีสิทธิได๎รับการประเมินใหมํ ข๎อ 54 (3) ให๎สถานศึกษาที่นักเรียนเรียนอยูํกํอนดาเนินการประเมินใหมํให๎แกํ
นักเรียนผู๎นั้น เว๎นแตํมีเหตุสุดวิสัยให๎สถานศึกษาที่รับเข๎าเรียนดาเนินการประเมินใหมํได๎ ทั้งนี้ ให๎อยูํในดุลพินิจ
ของสถานศึกษาที่รับเข๎าเรียนเป็นราย ๆ ไป
ข๎ อ 63. สถานศึ ก ษาจะรั บ โอนผลการเรี ย นรายวิ ช า หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ อื่ น ของ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหนํวยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึก ษา
ตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล๎เคียงกันไมํต่ากวําร๎อยละ 60 และ
มีจานวนหนํวยกิตไมํน๎อยกวําหนํวยกิตของรายวิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตร
(2) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ากวํา 2.0 ให๎สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทาการ
ประเมินใหมํ ถ๎าเห็นวํามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล๎ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
(3) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ 2.0 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือจะ
ทาการประเมินใหมํแล๎วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได๎
ข๎อ 64. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ไมํต่ากวํา
ระดั บประกาศนีย บัต รวิ ชาชีพ หรื อจากหลั กสูต รอื่ นใดที่ มีลั กษณะเดีย วกั น แตํเ รีย กชื่ อเป็นอยํา งอื่ น ของ
หนํวยงานตํางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหนํวยงานของราชการได๎ตามเงื่อนไข
ตํอไปนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล๎เคียงกันไมํต่ากวํา ร๎อยละ 60
และมีจานวนหนํวยกิตไมํน๎อยกวําหนํวยกิตของรายวิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตร
(2) เป็นรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ 2.0 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทาการประเมินใหมํ แล๎วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได๎
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ข๎อ 65. การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให๎ดาเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอนการประเมินผลภาคเรียนแรกที่
เข๎าเรียน ในกรณีที่มีคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎องกับการเทียบโอนผลการเรียน
หรือการถํายโอนผลการเรียนเรื่องใดไว๎เป็นการเฉพาะ ให๎ถือปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบหลักเกณฑ์ดังกลําวนั้น
ข๎อ 66. การบันทึกผลการเรียนตามข๎อ 61. ข๎อ 63. และข๎อ 64. ลงในระเบียบแสดงผล การเรียนให๎ใช๎
รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยแสดงหมายเหตุวําเป็น
รายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว๎นมี ข๎อกาหนดเฉพาะในเรื่อง
นั้นๆ
ข๎อ 67. สถานศึก ษาจะอนุ ญาตให๎นักเรีย นไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหํง อื่น ที่ ใช๎หรือไมํใ ช๎
หลักสูตรเดียวกัน แตํมีเนื้อหาใกล๎เคียงกันและมีจานวนหนํวยกิตไมํน๎อยกวํารายวิชาที่นักเรียนต๎องเรียนใน
สถานศึกษาแหํงเดิม แม๎รหัสวิชาหรือชื่อรายวิชาจะไมํตรงกันก็ไ ด๎ โดยให๎สถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให๎สถานศึกษาทั้งสองแหํง ทาความตกลงรํวมกันในการจัด
สอนและรับโอนผลการเรียน
ข๎อ 68. ในกรณี สถานศึ ก ษาอนุญ าตให๎ นัก เรีย นไปเรีย นจากสถานศึ ก ษาแหํง อื่ น ตามข๎ อ 33. ให๎
สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตํ 2.0 ขึ้นไป หรือ
(2) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ากวํา 2.0 สถานศึกษาจะรับโอนหรือทาการประเมินใหมํ
เมื่อเห็นวําได๎ผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานแล๎วจึงรับโอนรายวิชานั้น ทั้งนี้ ให๎สถานศึกษาแจ๎งให๎นักเรียน
ทราบกํอนที่จะอนุญาตให๎ไปเรียน การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียบแสดงผลการเรียน ให๎ใช๎รหัสวิชา และชื่อ
รายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยระบุวํารับโอนจากสถานศึกษาแหํงอื่น รหัสวิชาใด ยกเว๎นมี
ข๎อกาหนดเฉพาะในเรื่องนั้นๆ
ข๎อ 69. กรณีที่มีการประเมินใหมํตามข๎อ 61. ข๎อ 63. ข๎อ 64. และข๎อ 68. ระดับผลการเรียนให๎เป็นไป
ตามที่ได๎จากการประเมิน แตํต๎องไมํสูงไปกวําเดิม
ข๎อ 70. นักเรียนที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานฝึกงานอาชีพ หรือทางานในอาชีพ
นั้นอยูํแล๎ว หรือมีความรู๎ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากํอนเข๎าเรียนหรือเข๎าเรียนแล๎วแตํขอไปเรียนหรือฝึก
ปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพ จะขอประเมินเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ เพื่ อนับจานวนหนํวยกิตสะสม
สาหรับรายวิชานั้นก็ได๎ โดยเทียบโอนได๎ไมํเกิน 2 ใน 3 ของจานวนหนํวยกิตตามโครงสร๎างหลักสูตรแตํละ
ประเภทวิชา ถ๎าผลการประเมินไมํผําน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ในภาคเรียนตํอไปก็ได๎
ข๎อ 71. นักเรียนที่สถานศึกษาให๎พ๎นสภาพนักเรียนตามข๎อ 59. หรือข๎อ 60. แล๎วสอบเข๎าเรียนใหมํใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหํงใหมํได๎ ให๎สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยูํใน
หลักสูตรนี้ และได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ 2.0 ขึ้นไป
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ข๎อ 72. นั ก เรี ย นที่ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นรายวิ ช า กลุํ ม วิ ช า หรื อ ขอเที ย บโอนความรู๎ แ ละ
ประสบการณ์ตามข๎อ 61. ข๎อ 63. และข๎อ 64. ต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาแหํงหลังสุดไมํน๎อย
กวํา 1 ภาคเรียน นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ตามข๎อ 70 ต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาไมํน๎อยกวํา 1 ใน 3 ของจานวนหนํวยกิตที่ระบุไว๎ในหลักสูตร แตํละประเภทวิชาและสาขาวิชา
นักเรียนที่เทียบโอนผลการเรียนรู๎ ต๎องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไมํน๎อยกวํา 1 ภาคเรียน

หมวด 4 เอกสารการศึกษา
ข๎อ 73. สถานศึกษาต๎องจัดให๎มีเอกสารการศึกษา ดังตํอไปนี้
(1) ระเบียบแสดงผลการเรียนประจาตัวนักเรียนตามแบบที่กาหนดท๎ายระเบียบนี่ซึ่งใช๎ชื่อยํอ
วํา “ปพ.1 ปวช.” และต๎องเก็บรักษาไว๎ตลอดไป การจัดทา “ปพ.1 ปวช. ..” ให๎หัวหน๎างานทะเบียนเป็น
ผู๎จัดทา ลงลายมือชื่อ พร๎อมทั้งวันเดือนปี ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาเป็นผู๎ลงนามรับรองผลการเรียนและการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
(2) แบบรายงานผลการเรียนของผู๎ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปพ.3 ปวช.) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและเก็บรักษาไว๎ตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กาหนดท๎ายระเบียบนี้
(4) สมุ ดประเมิ นผลรายวิช า และหลั กฐานเกี่ย วกั บการประเมิน ผลการเรีย นในแบบอื่ น
นอกเหนือจาก ปพ.1 ปวช. และ ปพ.3 ปวช. สมุดบันทึกการฝึกงาน หรือสมุดบันทึกการฝึกประการณ์ทักษะ
วิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน
(5) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท๎ายระเบียบ
นี้
ข๎อ 74. ให๎สถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักเรียน ให๎นักเรียนและผู๎ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน
ข๎อ 75. ให๎สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรแกํนักเรียนโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาการวําด๎วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู๎ของสถานศึกษา
ข๎อ 76. ให๎สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียน ไว๎เป็นเวลาไมํ
น๎อยกวํา 1 ปีการศึกษา
ข๎อ 77. ให๎ใช๎สาเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ปวช..) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียนแทน
ใบสุทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษาและ
หนังสือรับรองความรู๎ของสถานศึกษา
ข๎อ 78. การทาสาเนา ปพ.1 ปวช. จะใช๎วิธีพิมพ์ใหมํ หรือสาเนาเอกสารตามต๎นฉบับแล๎วให๎เขียนหรือ
ประทับตรา “สาเนาถูกต๎อง” ให๎หัวหน๎างานทะเบียน หรือผู๎ที่ไ ด๎ รับมอบหมายให๎ทาการแทนลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนา พร๎อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ออกสาเนา และหัวหน๎าสถานศึกษาหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายลงลายมือชื่อ
กากับที่รูปถําย
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ข๎อ 79. ถ๎ า นั ก เรี ย นต๎ อ งการใบรั บ รองสภาพการเป็ น นั ก เรี ย น หรื อ ใบรั บ รองผลการเรี ย นจาก
สถานศึกษา สถานศึกษาจะออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน หรือสาเนา ปพ.1
ปวช. แล๎วแตํกรณี ใบรับรองนี้มีอายุเดียง 60 วัน และให๎สถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไว๎ด๎วย
ถ๎านักเรียนต๎องการให๎รับรองพื้นความรู๎ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชํวงชั้นที่
3 สถานศึกษาจะถํายสาเนา รบ. 1 ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองสาเนาให๎ไปก็ได๎

หมวด 5 บทเฉพาะกาล
ข๎อ 80. สถานศึ ก ษาใดที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) กํอนระเบียบนี้ใช๎บังคับ ให๎ถือปฏิบัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจั ดการ
เรี ย นการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 พ.ศ. 2554 และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
พ.ศ. 2547 ที่บังคับใช๎อยูํเดิม จนกวําจะสาเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรประกาศนีบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
31 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง พ.ศ. 2556 สมควร
ออกระเบี ย นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารวํ า ด๎ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อาศัยอานาจตามความในมามตรา 8 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2556 รัฐมนตรีวําการทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบไว๎
ดังตํอไปนี้
ข๎อ 1. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 25 7”
ข๎อ 2. ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา 2557 เป็นต๎นไป
ข๎อ 3. ให๎ใช๎ร ะเบีย บนี้บัง คับแกํ สถานศึ กษาที่ จัดการศึกษาตามหลักสูต รประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสูงพุทธศักราช 2557
ข๎อ 4. ในระเบียบนี้
“หลักสูตร” หมายความวํา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” หมายความวํา การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทํา หรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทํา ใช๎อักษรยํอวํา “ปวส”
“สถานศึกษา” หมายความวํา วิทยาลัยหรือสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตาม
หลักสูตรนี้
“หัวหน๎าสถานศึกษา” หมายความวํา ผู๎อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน๎าสถานศึกษาอื่นของรัฐและ
เอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรนี้
“หนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด ” หมายความวํ า หนํ ว ยงานที่ มี ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูํในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“ผู๎ เ ข๎ า เรี ย น” หมายความวํ า ผู๎ ม าสมั ค รเข๎ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา หรื อ สมั ค รฝึ ก อาชี พ กั บ สถาน
ประกอบการที่ยังไมํได๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวํา ผู๎ที่ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรนี้
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“ภาคเรียน” หมายความวํา ชํวงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน โดยกาหนดให๎ 1 ปีการศึกษาแบํง
ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
“ภาคเรียนฤดูร๎อน” หมายความวํา ชํวงเวลาที่จัดให๎เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหวํางภาคฤดูร๎อน ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเปิดภาคเรี ยนฤดูร๎อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในชํวงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“สถานประกอบการ” หมายความวํา บริษัท ห๎างหุ๎นสํวน ร๎าน รัฐวิสาหกิจ
หนํว ยงานของรั ฐและเอกชน ทั้ งในประเทศและตํา งประเทศที่ รํวมมือ กับ สถานศึกษาเพื่อ จัด การ
อาชีวศึกษา
“ผู๎ปกครอง” หมายความวํา บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทาหน๎าที่ปกครองดูแลและให๎ความ
อุปการะแกํนักเรียน และให๎คารับรองแกํสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการวําจะปกครองดูแลความ
ประพฤติ ข องนั ก เรี ย นในระหวํ า งที่ เ รี ย นอยูํ ใ นสถานศึ ก ษา และฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความวํา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน๎นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก
โดยมีการกาหนดจุดมุํงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ
การสาเร็จการศึกษาที่แนํนอน
“การศึ กษานอกระบบ” หมายความวํ า การจั ดการศึก ษาวิ ชาชีพ ที่มี ความยืด หยุํน ในการก าหนด
จุดหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต๎องมีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการของบุคคลแตํ
ละกลุํม
“การศึ กษาระบบทวิ ภาคี ” หมายความวํ า การจั ดอาชี วศึก ษาวิ ชาชี พที่เ กิดจากข๎อ ตกลงระหวํา ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การวัดผลและการประเมินผล โดยนักศึกษาใช๎เวลาสํวนหนึ่ง ในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ
“ผู๎ควบคุมการฝึ ก ” หมายความวํา ผู๎ที่ส ถานประกอบการมอบหมายให๎ท าหน๎ าที่ป ระสานงานกั บ
สถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนัก ศึกษาในสถาน
ประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความวํา ผู๎ทาหน๎าที่ สอน ฝึกอบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“ครูนิเทศก์” หมายความวํา ครูที่สถานศึกษามอบหมายให๎ทาหน๎าที่นิเทศ ให๎คาปรึกษาแนะนาแกํ
นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
“ครูที่ปรึกษา” หมายความวํา ครูที่สถานศึกษษมอบหมายให๎ทาหน๎าที่ให๎คาแนะนา ให๎คาปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
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“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวํา ข๎อกาหนดสมรรถนะด๎านวิชาชีพ เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการกากับ
ดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู๎สาเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวํา การทดสอบความรู๎ ความสามารถ สมรรถนะตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกาหนดเกณฑ์การตัดสินใจไว๎
ชัดเจน พร๎อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต๎เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความวํา คณะกรรมการผู๎ทาหน๎าที่รับผิดชอบใน
การอานวยการ ติดตามและกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ข๎อ 5. ให๎เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1 สภาพนักเรียน
ส่วนที่ 1
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข๎อ 6. ผู๎เข๎าเรียน ต๎องสาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทํา หรือสาเร็จ
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทํา
ผู๎เข๎าเรียนที่ไมํได๎สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา และสาขาวิช าที่
กาหนด หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา ต๎องเรียนรายวิชา ปรับพื้นฐานวิชาชีพ
และประเมินผําน ให๎ครบตามที่กาหนดในหลักสูตรแตํละประเภทวิชาและสาขาวิชา
ความข๎อนี้ ไมํใช๎บังคับสาหรับผู๎ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางสํวนของรายวิชา โดยไมํนับ
จานวนหนํวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ข๎อ 7. ผู๎เข๎าเรียนต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบร๎อย
(2) มีสุขภาพรํางกายแข็งแรงไมํเป็นอุปสรรคตํอการเรียน
(3) มีภูมิลาเนาเป็นหลั กแหลํงโดยมีทะเบียนบ๎านฉบับเจ๎าบ๎าน หรือมีหลักฐานของทาง
ราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(4) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตํอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด๎วยความ
บริสุทธิ์ใจ
(5) มีเจตคติที่ดีตํอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(6) สาหรับผู๎เข๎าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝึกอาชีพต๎องมีอายุไมํต่า
กวํา 17 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู๎เข๎าเรียนตามโครงการตําง ๆ ของสถานศึกษา ให๎สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได๎
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
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ส่วนที่ 2
การรับผู้เข้าเรียน
ข๎อ 8. การรับผู๎เข๎าเรียน ให๎ทาการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) ทาการทดสอบข๎อเขียนในหมวดวิชาใดๆ ตามความต๎องการของสถานศึกษา และหรือ
สถานประกอบการ หากสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการจะทาการทดสอบความถนัดทางการเรียน
วิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ด๎วยก็ได๎
(2) สถานศึกษาประกาศ ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลาที่หนํวยงาน
ต๎นสังกัดกาหนด
(3) ถ๎าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให๎สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว๎เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี นับแตํวันประกาศผลการสอบ
การรับผู๎เข๎าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู๎สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู๎เข๎า
เรียนเองตามคุณสมบัติที่กาหนดและตามจานวนที่ได๎ตกลงรํวมกันกับสถานศึกษา หรือจะมอบให๎สถานศึกษ า
เป็นผู๎ดาเนินการ หรือดาเนินการรํวมกันก็ได๎
การรับผู๎เข๎าเรียนตามโครงการตําง ๆ ของสถานศึกษา ให๎สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กาหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข๎อ 9. ให๎มีการตรวจรํางกายเฉพาะผู๎ที่ผํานการสอบคัดเลือกหรือได๎รับการคัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา
ส่วนที่ 3
การเป็นนักเรียน
ข๎อ 10. ผู๎เข๎าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา
สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู๎เข๎าเรียนต๎องทาสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทาสัญญาการฝึกอาชีพต๎องกระทาด๎วยตนเอง พร๎อมทั้งแสดง
หลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาตามวั น เวลา ที่ ส ถานศึ ก ษา และสถานประกอบการก าหนดโดยช าระเงิ น
คําธรรมเนียมตํางๆ ตามที่หนํวยงานต๎นสังกัดหรือสถานศึกษากาหนด ทั้งนี้ ให๎เสร็จสิ้นกํอนวันเปิดภาคเรียน
โดยมีผู๎ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให๎คารับรองและทาหนังสือมอบตัว
ในกรณีผู๎เข๎าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให๎ผู๎ปกครอง เพื่อให๎ทราบแนวทางและกฏเกณฑ์
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ข๎อ 11. ให๎สถานศึกษาออกบัตรประจาตัวให๎แกํนักศึกษา
บัตรประจาตัว ต๎องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักเรียน รหัสปร ะจาตัว
นักเรียน เลขประจาตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน๎าสถานศึกษา หรือผู๎ได๎รับมอบ
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อานาจให๎ทาการแทน และให๎มีรูปถํายครึ่ง ตัวของนักเรียน หน๎าตรงไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนตาสีดา แตํง
เครื่องแบบนักเรียน ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให๎มีลายมือชื่อของนักศึกษา
ให๎มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถํายบางสํวน
บัตรประจาตัวนี้ให๎มีอายุเทํากับระยะเวลาที่มีสภาพนัก ศึกษาในสถานศึกษาแหํงนั้น แตํต๎อง ไมํเกิน 2
ปี นับแตํวันออกบัตร ถ๎าบัตรประจาตัวหมดอายุในระหวํางที่ยังมีสภาพนักเรียนก็ให๎สถานศึกษา ตํออายุบัตร
เป็นปี ๆ ไป และให๎สํงคืนบัตรประจาตัวตํอสถานศึกษาเมื่อพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา
สถานประกอบการจะใช๎บัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให๎ หรือจะออกให๎ใหมํตามความต๎องการของ
สถานประกอบการก็ได๎
ข๎อ 12. ให๎สถานศึกษาแตํงตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทาหน๎าที่ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียน ให๎คาปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให๎สถานประกอบการจั ดให๎มีผู๎ควบคุม
การฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ส่วนที่ 4
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข๎อ 13. การพ๎นสภาพนักศึกษา ให๎ปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งตํอไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ลาออก
(3) ถึงแกํกรรม
(4) สถานศึกษาสั่งให๎พ๎นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตํอไปนี้
ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดตํอกับสถานศึกษาและหรือสถาน
ประกอบการ เกินกวํา 15 วัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํมีเหตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติกรรมอยํางอื่นที่แสดงวําไมํมีความตั้ง ใจที่จะศึกษาเลําเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ หรือรับการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ข. ไมํยื่นคาขอกลับเข๎าเรียนภายใน 15 วัน นับแตํวันถัดจากวันครบกาหนดลาดพักการ
เรียนหรือฝึกอาชีพตามข๎อ 19
ค. ไมํมาติดตํอเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข๎อ 26
ง. ได๎รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก เว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได๎
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จ. ขาดพื้นความรู๎ตามข๎อ 6
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู๎เข๎าเรียน ตามข๎อ 7
ช. พ๎นสภาพนักศึกษา ตามข๎อ 57
ซ. พ๎นสภาพนักศึกษา ตามข๎อ 58
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ข๎อ 14. ผู๎ที่พ๎นสภาพนักเรียน ตามข๎อ 13 (2) , (4) ก. ข.และ ค. ถ๎าประสงค์จะขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา จะต๎องยื่นคาร๎องขอตํอสถานศึกษาแหํงนั้นภายใน 1 ปี นับแตํวันถัดจากวันพ๎นสภาพนักศึกษา เมื่อ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให๎รับเข๎าเรียนได๎
ข๎อ 15. การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข๎อ 14 ให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) ต๎องเข๎าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว๎นแตํกลับเข๎าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ให๎นารายวิชาและจานวนหนํวยกิตที่ได๎ลงทะเบียนรายวิชาไว๎ มานับรวมเพื่อพิจารณา
ตัดสินการสาเร็จการศึกษาด๎วย
ส่วนที่ 5
การพักการเรียน
ข๎อ 16. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให๎นักศึกษา ลาพักการเรียน หรือฝึก
อาชีพได๎ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ตํอไปนี้
(1) ได๎รับทุนการศึกษาให๎ไ ปศึกษา หรือดูง าน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ ในการเข๎ารํวมประชุม หรือกรณีอื่นๆ อันควรแกํการสํงเสริม
(2) เจ็บปุวยต๎องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคารับรองของแพทย์ปริญญา
(3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการให๎ลาพักได๎จนกวําจะได๎รับการนาปลด
(4) เหตุจาเป็นอยํางอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณา
เห็นสมควร
ในกรณี นั ก ศึ ก ษาลาพั ก การเรี ย นหรื อ การฝึ ก อาชี พ ตั้ ง แตํ ต๎ น ปี เ ป็ น ระยะเวลานานเกิ น กวํ า 1 ปี
สถานศึ ก ษาหรื อ สถานประกอบการอาจพิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษาอื่ น เข๎ า เรี ย นหรื อ ฝึ ก อาชี พ แทนที่ ไ ด๎ ต ามที่
เห็นสมควร
ข๎อ 17.นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต๎องยื่นคาขอเป็นลายลักษณ์อักษรตํอ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ โดยมีผู๎ปกครองเป็นผู๎รับรอง สาหรับผู๎ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู๎รับรองหรือไมํ
ก็ได๎ เมื่อได๎รับอนุญาตแล๎วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได๎มิฉะนั้นจะถือวําขาดเรียน เว๎นแตํเหตุสุดวิสัย
ข๎อ 18.การอนุญาตให๎นัก ศึกษาลาพักการเรียนและการสั่งให๎นักเรียนพักการเรียน ให๎สถานศึกษาทา
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบ เว๎นแตํผู๎ที่บรรลุนิติภาวะที่ไ มํมีผู๎ปกครองมอบตัวให๎แจ๎ง
นักศึกษาโดยตรง
ข๎อ 19. นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ลาพักหรือการฝึกอาชีพ
แล๎ว ให๎ยื่นคาขอกลับเข๎าเรียนพร๎ อมด๎วยหลักฐานการอนุญ าตให๎ลาพั กการเรียน หรือ ฝึกอาชีพตํอหัวหน๎ า
สถานศึกษาหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายภายใน 15 วัน นับแตํวันถัดจากวันครบกาหนด ให๎ถือวําพ๎นสภาพนัก ศึกษา
เว๎นแตํเหตุสุดวิสัย
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ส่วนที่ 6
การลาออก
ข๎อ 20. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต๎องให๎ผู๎ปกครองเป็นผู๎รับรองการลาออก
เว๎นแตํผู๎ที่บรรลุนิติภาวะ
ข๎อ 21. นักศึกษาที่ลาออกแล๎วได๎รับอนุญาตให๎กลับเข๎าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให๎ถือวํานัก ศึกษาผู๎
นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแตํต๎นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2 การจัดการเรียน
ส่วนที่ 1
การเปิดเรียน
ข๎อ 22. ให๎สถานศึกษากาหนดวันเปิดและปิ ดภาคเรี ยนตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิก ารวํ าด๎ว ย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกตํางไปจาก
ระเบียบดังกลําว ให๎ขออนุญาตตํอหนํวยงานต๎นสังกัด
ข๎อ 23. สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร๎อน ให๎ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเปิด
ภาคเรียนฤดูร๎อนในสถานศึกษา
ส่วนที่ 2
การลงทะเบียนรายวิชา
ข๎อ 24. สถานศึกษาต๎องจัดให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตํางๆ ให๎เสร็จกํอนวันเปิดภาคเรียน
ข๎อ 25. สถานศึกษาอาจให๎นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลัง กาหนดตามข๎อ 24 ก็ไ ด๎ โดยให๎
สถานศึกษากาหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบีบนตามที่เห็นสมควร แตํต๎องไมํ เกิน 15 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียน
หรือไมํเกิน 5 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนฤดูร๎อน การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต๎องชาระ
คําปรับตามที่สถานศึกษากาหนด
ข๎อ 26. นักศึกษาที่มิได๎ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนดตามข๎อ 25 ถ๎า
ประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา ต๎องติดตํอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 15 วัน นับแตํวันถัดจาก วันสิ้นสุด
การลทะเบียน
ข๎อ 27. การลงทะเบียนรายวิชาต๎องได๎รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข๎อ 28. นักศึกษาต๎องลงทะเบียนรายวิชาด๎วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนด พร๎อมทั้ง
ชาระเงินคําลงทะเบียนรายวิชาและคําธรรมเนียมตําง ๆ ไป
นัก ศึก ษาที่ ป ระสงค์ ขอผํ อนผัน การช าระตามที่ เ งิน คํ าลงทะเบี ย นรายวิ ชา ให๎ หั วหน๎า สถานศึก ษา
พิจารณา
อนุญาตเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ต๎องชาระให๎เสร็จสิ้นกํอนวันเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
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ข๎อ 29. นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได๎ไมํเกิน 22 หนํวยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไมํ เ กิ น 12 หนํ ว ยกิ ต ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นไมํ เ ต็ ม เวลา สํ ว นการลงทะเบี ย นเรี ย นภาคฤดู ร๎ อ นให๎
ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 12 หนํวยกิต เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากหัวหน๎าสถานศึกษา
หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกตํางไปจากเกณฑ์ข๎างต๎นก็อาจ
ทาได๎ แตํต๎องไมํกระทบตํอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข๎อ 30. นักศึกษาที่โอนผลการเรียนรายวิชาตามข๎อ 59 และข๎อ 60 ต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา ไมํน๎อยกวํา 1 ภาคเรียน
ส่วนที่ 3
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข๎อ 31. นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนไว๎แล๎ว หรือขอเพิ่มรายวิชาที่ต๎องกระทาภายใน
15 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนฤดูร๎อน สํวนการขอถอน รายวิชา ต๎อง
กระทาภายใน 30 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแตํวันเปิดภาคเรียนฤดูร๎อน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได๎ ถ๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวํามีเหตุผล
สมควร การขอเปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาหรือครูผู๎สอน
ประจารายวิชา
ข๎อ 32. การถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามข๎อ 31. ให๎ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข๎อ 31. และหัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวํามีเหตุผลสมควร
ให๎ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผลการเรียนเชํนเดียวกัน แตํถ๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําไมํมีเหตุผลอัน
สมควร ก็ให๎ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชํอง “ผลการเรียน”
ส่วนที่ 4
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข๎อ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตให๎นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริม
ความรู๎ โดยไมํนับจานวนหนํวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได๎
ข๎อ 34. เมื่อได๎ทาการวัดและประเมินผลการเรียนแล๎วได๎ระดับผลการเรียนผําน ให๎บันทึก “ม.ก.” ลง
ในระเบียนแสดงผลการเรียนชํอง “ระดับผลการเรียน” ถ๎าผลการประเมินไมํผําน ไมํต๎องบันทึกรายวิชานั้น และ
ให๎ถือเป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมํนับจานวนหนํวยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
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ส่วนที่ 4
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข๎อ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เพื่อเป็น การเสริม
ความรู๎ โดยไมํนับจานวนหนํวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได๎
ข๎อ 34. เมื่อได๎ทาการวัดผลและประเมินผลการเรียนแล๎วได๎ระดับผลกาเรียนตั้งแตํ 1.0 ขึ้นไป ถือวํา
ประเมินผํานให๎บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชํอง “ผลการเรียน” ถ๎าผลการประเมิน ไมํผําน
ไมํต๎องบันทึกรายวิชานั้น และให๎ถือเป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมํนับจานวนหนํวยกิตมารวม
เพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน
ข๎อ 35. นักศึกษาต๎องมีเวลาเรียนในแตํละรายวิชาไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มสาหรับ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผํอนผันได๎เป็นรายๆ ไปนักเรียนที่ไ มํมีสิทธิรับการ
ประเมินสรุปผลการเรียนตามข๎อนี้ จะขอสอบเทียบประสบการณ์ หรือสอบเทียบความรู๎ตามข๎อ 66 ในภาค
เรียนนั้นมิได๎
ข๎อ 36. การนับเวลาเรียนให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
(2) นักเรียนที่ย๎ายสถานศึกษาระหวํางภาคเรียน ให๎นาเวลาเรียนจากสถานศึกษา ทั้งสองแหํง
รวมกัน
(3) นักเรียนที่ลาออกแล๎ว ได๎รับอนุญาตให๎กลับเข๎าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให๎นับเวลา
เรียนที่เรียนแล๎วมารวมกัน
(4) นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให๎นับเวลาเรียนกํอน และหลังการ
ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(5) รายวิชาที่มีผู๎สอนหรือครูฝึกตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให๎นาเวลาเรียนที่เรียน
กับผู๎สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(6) ถ๎ามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชา ให๎นับเวลาเรียนตั้งแตํเริ่มเรียนรายวิชาใหมํ
ส่วนที่ 6
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข๎อ 37. นักเรียนที่ไมํสามารถเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวัน และเวลา ที่สถานศึกษากาหนด
อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได๎ในกรณีตํอไปนี้
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(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวยกํอน หรือระหวํางการเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็ น ตัว แทนของสถานศึ ก ษา หรื อ สถานประกอบการ ในการเข๎ า รํ ว มประชุม หรื อ
กิจกรรมพิเศษอยํางอื่น โดยได๎รับความยินยอมจากสถานศึกษา
(4) มีความจาเป็นอยํางอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล๎วเห็นวําเป็น
ความจาเป็นอยํางแท๎จริง
ข๎อ 38. นักศึก ษาที่ ขออนุญาตเลื่อ นการเข๎า รับการวั ดผลปลายภาคเรียน ต๎อ งยื่น คาร๎อ งพร๎ อมทั้ ง
หลักฐานประกอบตํอสถานศึกษากํอนการประเมินไมํน๎อยกวํา 3 วัน หากไมํสามารถกระทาได๎ให๎สถานศึกษา
พิจารณาเป็นรายๆ ไป
กรณีที่หัวหน๎าสถานศึกษาอนุญาตให๎เลื่อนได๎ ให๎บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใน
ชํอง “ผลการเรียน” และให๎นักศึกษาเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับแตํวันประกาศ
ผลการเรียน หากไมํสามารถดาเนินการได๎ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
การอนุญาตให๎เลื่อนการเข๎ารับการวั ดผลปลายภาคเรียน ให๎สถานศึกษาทาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบ
ให๎นักศึกษา
หมวด 3
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข๎อ 39. ให๎สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีหน๎าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข๎อ 40. ให๎ประเมินผลการเรียนถ๎าเป็ตามระบบหนํวยกิต จานวนหนํวยกิตของแตํละวิชาให๎ถือตามที่
กาหนดไว๎ในหลักสูตร
ข๎อ 41. ให๎สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทาการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้น
ภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สาหรับรายวิชาที่เรียนหรือปฏิบัติในสถานประกอบการให๎ครูฝึกและครูนิเทศรํวมกันประเมินผลการ
เรียน
ข๎อ 42. ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดรํวมกับสถานศึกษา ดาเนินการสํงเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข๎อ 43. ให๎ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยดาเนินการประเมินตามสภาพจริงตํอเนื่องตลอดภาค
เรียนด๎านความรู๎ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ
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และงานที่มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหา
เจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา
โดยใช๎เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ข๎อ 44. ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตํละรายวิชา ดังตํอไปนี้
4.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีพอใช๎
2.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์พอใช๎
1.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์อํอน
1.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์อํอนมาก
0
หมายถึง
ผลการเรียนต่ากวําเกณฑ์ (ตก)
ข๎อ 45. รายวิชาที่แสดงระดับผลการเรียนตามข๎อ 44. ไมํได๎ ให๎ใช๎ตัวอักษรตํอไปนี้
ข.ร. หมายถึง
ขาดเรียน ไมํมีสิทธิเข๎ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมี
เวลาเรียนต่ากวําร๎อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎วเห็นวํา
ไมํใชํเหตุอันสมควร
ข.ป. หมายถึง
ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมํครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล๎วเห็นวําไมํมีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง
ขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎วเห็น
วําไมํมีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎วเห็นวํา
ไมํมีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ถ.พ. หมายถึง
ถูกสั่งพักการเรียนในระหวํางที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
ท.
หมายถึง
ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให๎ทา
ม.ส. หมายถึง
ไมํสมบูรณ์ เนื่องจากไมํสามารถเข๎ารับการประเมินครบทุกครั้ง
และหรือไมํสํงงานอันเป็นสํวนประกอบของการเรียนรายวิชาตาม
กาหนดด๎วยเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง
ไมํสามารถเข๎ารับการประเมินทดแทนการประเมินสํวนที่ขาดของ
รายวิชาที่ไมํสมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ.
หมายถึง
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามกาหนด และผลการประเมินผําน
ม.ผ. หมายถึง
ไมํเข๎ารํวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมํผําน
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ม.ก.

หมายถึง

การเรียนโดยไมํนับจานวนหนํวยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผําน
ข๎อ 46. ในกรณีตํอไปนี้ให๎ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) มีผลการเรียนต่ากวําเกณฑ์ขั้นต่า (ไมํผําน)
(2) ได๎ ข.ร.
(3) ได๎ ข.ป.
(4) ได๎ ข.ส.
(5) ได๎ ถ.ล.
(6) ได๎ ถ.พ.
(7) ได๎ ท.
(8) ได๎ ม.ท.
ข๎อ 47. นักศึกษาที่ทาการทุจริตหรือสํอเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให๎ทาในรายวิชา
ใด ให๎สถานศึกษาพิจารณาดาเนินการดังนี้
(1) ให๎ได๎คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(2) ให๎ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) โดยบันทึก “ท” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ชํอง
“ผลการเรียน” ในรายวิชานั้นหรือ
ส่วนที่ 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
(3) ดาเนินการตาม (2) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวําด๎วยการตัดคะแนน
ความ
ประพฤติที่สถานศึกษากาหนดตามความร๎ายแรงแล๎วแตํกรณี
ข๎อ 48. การคานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย ให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) ให๎นาผลบวกของผลคูณระหวํางจานวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชากับระดับผลการเรียน
หารด๎วยผลบวกของจานวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหนํงไมํปัดเศษ
(2) ให๎คานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตาม ข๎อ 44. และข๎อ
46.สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้า เรียนแทน ให๎ใช๎ระดับผลการเรียนและนับจานวนหนํวยกิตตามข๎อ 49
(3) ให๎คานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ก. คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน คานวณจากรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียน
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได๎ระดับผลการ
เรียนตั้งแตํสองภาคเรียนขึ้นไป
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ข๎อ 49. นักศึกษาผู๎ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ไ ด๎ระดับผลการเรียนต่ากวํา 2.0 หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนถ๎าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎ สูงขึ้นให๎สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการดาเนินการให๎เรียนซ้าหรือเรียนแทนภายในเวลากํอนสาเร็จการศึกษา
การเรีย นซ้ารายวิชา ให๎นักจานวนหนํวยกิตสะสมเพียงครั้ง เดียว สํวนการเรียนแทนให๎นั บเฉพาะ
จานวนหนํวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหนํวยกิตสะสม
การนับจานวนหนํวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนักศึกษาได๎ระดับผลการเรียน ตั้งแตํ 2.0 ขึ้นไป
เทํานั้น
รายวิชาที่เรียนซ้าหรือเรียนแทนแล๎วได๎ระดับผลกาเรียน 0 (ศูนย์) ให๎ถือระดับผลการเรียน ต่ากวํา 2.0
ตามเดิมยกเว๎นการได๎ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข๎อ 47 (2) หรือ (3)
ข๎อ 50. กรณีตามข๎อ 49 การคิดคําคะแนะเฉลี่ยสะสม ถ๎าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้า ให๎นับจานวนหนํวยกิต
เป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว สํวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให๎นับเฉพาะจานวน หนํวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทน
มาเป็นตัวหาร
ข๎อ 51. ผู๎ที่ได๎ ม.ส. ตามข๎อ 38 และไมํสามารถเข๎ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่
สถานศึกษากาหนด ให๎สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ชํอง “ผลการเรียน” เว๎นแตํ
ได๎ ม.ส. ตามข๎อ 37 (3) ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีผู๎ที่ได๎ ม.ส. เนื่องจากไมํสามารถสํงงานอันเป็นสํวนประกอบของการเรียนรายวิชาได๎ตามกาหนด
ให๎นักศึกษาสํงงานนั้นภายใน 10 วัน นับแตํวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไมํสามารถดาเนินการได๎ให๎
สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูํเว๎นแตํมีเหตุจาเป็นที่หัวหน๎าสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ให๎ดาเนินการให๎เสร็จสิ้นภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ข๎อ 52. นัก ศึก ษาต๎ องรั บการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ เมื่อนั กเรี ยนได๎ล งทะเบีย นเรียน ครบทุ ก
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรือ ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ก าหนด ทั้ ง นี้ ใ ห๎ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได๎ จะต๎องเข๎ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผล
การประเมินผํานเกณฑ์ที่กาหนด
ข๎อ 53. นักศึกษาต๎องเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึ กษาจัดไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมงตํอ
สัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนดปฏิบัติกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 ของ
เวลาที่จัดกิจกรรมในแตํละภาคเรยน
เมื่อนักศึกษาได๎เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมครบถ๎วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใดถือวําประเมินผําน ในภาค
เรียนนั้น ให๎บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ชํอง “ผลการเรียน” ซึ่งหมายถึง
“ผําน”
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ส่วนที่ 2
วิธีประเมินผลการเรียน
หากนักศึกษาเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให๎สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในสํวนที่นักศึกษาผู๎นั้นไมํได๎เข๎ารํวมปฏิบัติ ให๎ปฏิบัติให๎ครบถ๎วนภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด
เมื่อนักศึกษาดาเนินการครบถ๎วนแล๎วถือวําประเมินผําน แล๎วจึง บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผําน”
ถ๎านักศึกษาดาเนินการไมํครบถ๎วน ถือวําประเมินไมํผําน ให๎บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ.” ซึ่ง
หมายถึง “ไมํผําน” ให๎นักศึกษาที่เข๎าฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ เข๎า
รํว มปฏิบั ติกิ จกรรมที่ สถานประกอบการจั ดตามเกณฑ์ และข๎ อตกลงรํว มกั นระหวํา งสถานศึก ษากับ สถาน
ประกอบการ
ส่วนที่ 3
การตัดสินผลการเรียน
ข๎อ 54. การตัดสินผลการเรียนให๎ให๎ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตํระดับ 1.0 ขึ้นไป ถือวําประเมินผํานและให๎นับจานวนหนํวย
กิตของรายวิชานั้นเป็นจานวนหนํวยกิตสะสม
(3) เมื่อได๎ประเมินผลการเรียนแล๎ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย์ (0) ให๎เรียนซ้าใน
รายวิชานั้น ถ๎าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได๎ จานวนหนํวยกิตต๎องไมํน๎อยกวํา
รายวิชาที่เรียนแทน และให๎ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน วําให๎เรียนแทนรายวิชาใด
ข๎อ 55.การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให๎ถือตามเกณฑ์ตํอไปนี้
(1) ได๎รายวิชาและจานวนหนํวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษาะวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ๎วนตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรแตํละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการ
เรียนที่สถานศึกษากาหนด
(2) ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ากวํา 2.00
(3) ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(4) ได๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและ “ผํ า น” ทุ ก ภาคเรี ย น ตามแผนการเรี ย นที่
สถานศึกษากาหนด
ข๎อ 56. ให๎หัวหน๎าสถานศึกษาเป็นผู๎อนุมัติผลการเรียนและการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข๎อ 57. เมื่อนักศึกษาได๎ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หากได๎คําคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา 1.75
ให๎สถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎เรียนตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักศึกษา
เมื่อได๎ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หากได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากวํา 1.90 ให๎
สถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎เรียนตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักศึกษา
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ข๎อ 58. นักศึกษาที่เ รียนแบบเต็มเวลาและได๎ลงทะเบียนรายวิชารวม 4 ภาคเรียนแล๎ว แตํยัง ไมํ
เข๎าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข๎อ 55 ให๎สถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎เรียนตํอไปหรือให๎พ๎น
สภาพนักศึกษา ทั้งนี้ให๎เรียนได๎ไมํเกิน 8 ภาคเรียนนับตั้งแตํวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไมํนับภาครเรียนที่
ลาพักการเรียน
นักศึกษาที่เรียนแบบไมํเต็มเวลาและได๎ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน ที่
สถานศึกษากาหนดแล๎ว แตํยังไมํเข๎าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข๎อ 55 ให๎สถานศึกษาพิจารณาวํา
ควรให๎เรียนตํอไป หรือให๎พ๎นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ให๎เรียนได๎ไมํเกิน 12 ภาคเรียนนับตั้งแตํวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาโดยไมํนับภาคเรยนที่ลาพักการเรียน
ส่วนที่ 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข๎อ 59.การโอนผลการเรียนสาหรับนัก ศึกษาจากสถานศึกษาซึ่ง ใช๎หลักสูตรนี้ ให๎สถานศึกษาที่รั บ
นั ก ศึ ก ษาเข๎ า เรี ย นรั บ โอนผลการเรี ย นทุ ก รายวิ ช า นอกจากรายวิ ช าที่ ไ ด๎ ร ะดั บ ผลการเรี ย นต่ ากวํ า 2.0
สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมินใหมํจะเห็นได๎ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล๎ว
จึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได๎
ข๎อ 60. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรซึ่ง ไมํต่ากวําระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงได๎ตามเงื่อนไขตํอไปนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล๎เคียงกันไมํต่ากวําร๎อยละ 75 และ
มีจานวนหนํวยกิตไมํน๎อยกวําหนํวยกิตของรายวิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตร
(2) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ากวํา 2.0 ให๎สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทาการ
ประเมินใหมํ ถ๎าเห็นวํามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล๎ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได๎
ข๎อ 61. เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให๎สถานศึกษาดาเนินการให๎แล๎วเสร็จ กํอ นการ
วัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข๎าเรียน
ข๎อ 62. การบันทึกผลการเรียนตามข๎อ 59 และข๎อ 60 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให๎ใช๎รหัสวิชา
และชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้ โดยแสดงหมายเหตุวําเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
ข๎อ 63. สถานศึกษาจะอนุญาตให๎นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหํงอื่นในกรณี
ที่สถานศึกษาไมํสมารถเปิดทาการสอนในรายวิชานั้นได๎ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
หลักสูตรตามที่เห็นสมควรและให๎สถานศึกษาทั้งสองแหํงทาความตกลงรํวมกัน ในการจัดสอนและรับโอนผล
การเรียน
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ข๎อ 64. ในกรณี สถานศึ ก ษาอนุ ญ าตให๎ นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นจากสถานศึ ก ษาแหํ ง อื่ น ตามข๎ อ 63 ให๎
สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตํ 2.0 ขึ้นไป หรือ
(2) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ากวํา 2.0 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมํก็ได๎
ให๎อยูํในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให๎สถานศึกษาแจ๎งให๎นักศึกษาทราบกํอนที่จะอนุญาตให๎ไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให๎ใช๎รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี้
โดยระบุวํารับโอนผลการเรียน
ข๎อ 65. กรณีที่มีการประเมินใหมํตามข๎อ 59 และ 60 ระดั บผลการเรียนให๎เป็นไปตามที่ได๎จากการ
ประเมินใหมํแตํต๎องไมํสูงไปกวําเดิม
ข๎อ 66. นักศึกษาที่มีความรู๎และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ
ทางานในอาชีพนั้นอยูํแล๎ว หรือมีความรู๎ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากํอนเข๎าเรียน หรือเข๎าเรียนแล๎ว แตํได๎
เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจะขอประเมินเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ เพื่อนับจานวน
หนํวยกิตสะสมสาหรับรายวิชานั้นก็ได๎ โดยเทียบโอนได๎ไมํเกิน 2 ใน 3 ของจานวนหนํวยกิต ตามหลักสูตรแตํละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
การเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คระกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด ถ๎าผลการประเมินไมํผําน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู๎ประสบการณ์ในภาคเรียนตํอไปก็ได๎
ข๎อ 67 นักศึกษาที่สถานศึกษาให๎พ๎นสภาพนักศึกษาตามข๎อ 57 หรือ ข๎อ 58 แล๎วสอบเข๎าเรียนใหมํใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหํงใหมํได๎ ให๎สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา ที่ยังปรากฏอยูํใน
หลักสูตรนี้ และได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ 2.0 ขึ้นไป
หมวด 4
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ข๎อ 68. สถานศึกษาที่รับนักศึกษา ตามข๎อ 6 วรรคสอง ต๎องจัดให๎นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพตามที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรแตํละประเภทวิชา สาขาวิชา พร๎อมชาระเงินคําธรรมเนียมตําง ๆ ตามที่
สถานศึกษากาหนด หรืออนุญาตให๎ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่ เปิดสอนรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เนื้อหา
ใกล๎เคียงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู๎ และประสบการณ์ตามข๎อ 66 ก๎อได๎
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ข๎อ 69. การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเชํนเดียวกับการประเมินผลการ
เรียนรายวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ ผู๎ที่ ได๎ระดับผลการเรียนตั้ง แตํ 1.0 ขึ้นไป ถือวําผําน โดยให๎บันทึก “ผ” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนของ “ผลการเรียน”
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต๎องเรียนให๎ได๎ระดับผลการประเมิน “ผําน”
ทุกรายวิชา

หมวด 5 เอกสารการศึกษา
ข๎อ 70. สถานศึกษาต๎องจัดให๎มีเอกสารการศึกษา ดังตํอไปนี้
(1) ระเบียบแสดงผลการเรียนประจาตัวนักเรียนตามแบบที่กาหนดท๎ายระเบียบนี่ซึ่งใช๎ชื่อยํอ
วํา “รบ.1 ปวส.57” และต๎องเก็บรักษาไว๎ตลอดไป
การจัดทา “รบ.1 ปวส.57” ให๎หัวหน๎างานทะเบียนเป็นผู๎จัดทาลงลายมือชื่อ พร๎อมทั้งวันเดือนปี ให๎
หัวหน๎าสถานศึกษาเป็นผู๎ลงนามรับรองผลการเรียนและการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอัง กฤษ (TRANSCRIPT) ตามแบบที่กาหนดท๎าย
ระเบียบนี้และจะต๎องจัดเก็บรักษาไว๎ตลอดไป
การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ให๎หัวหน๎างานทะเบียนเป็น
ผู๎จัดทา ลงนามชื่อพร๎อมทั้ง วัน เดือน ปี และให๎หัวหน๎าสถานศึกษาเป็นผู๎ลงนามรับรองผลการเรียนและการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(3) แบบรายงานผลการเรียนของผู๎ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (รบ.2 ปวส. 57) ตามแบบที่กาหนดท๎ายระเบียบและเก็บรักษาไว๎ตลอดไป
(4) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กาหนดท๎ายระเบียบนี้
(5) สมุ ดประเมิ นผลรายวิช า และหลั กฐานเกี่ย วกั บการประเมิน ผลการเรีย นในแบบอื่ น
นอกเหนือจาก “รบ.1 ปวส.57” และ “รบ.2 ปวส.57” สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือ
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา
(6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท๎ายระเบียบ
นี้
ข๎อ 71. ให๎สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว๎เป็นเวลาไมํ
น๎อยกวํา 1 ปีการศึกษา
ข๎อ 72. ให๎สถานศึกษาแจ๎งผลการเรียนของนักศึกษาให๎นักศึกษาและผู๎ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน
ข๎อ 73. ให๎ใช๎สาเนาระเบียบแสดงผลการเรียน “รบ.1 ปวส.57” และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
ข๎อ 74. ให๎สถานศึกษาออกสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน “รบ.1 ปวส.57” สาเนาระเบียนแสดงผล
การเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรแกํผู๎สาเร็จการศึกษา
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ข๎อ 75. การทาส าเนา “รบ.1 ปวส.57” และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรีย นฉบั บภาษาอั ง กฤษ
(TRANSCRIPT) จะใช๎วิธีพิมพ์ใหมํ หรื อสาเนาเอกสารตามต๎นฉบับก็ได๎ แล๎วให๎เขียนหรือประทับตรา “สาเนา
ถูกต๎อง” หรือ “CERTIFIFD TRUE COPY”
ให๎หัวหน๎างานทะเบียน หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ทาการแทนลงลายมือชื่อรับรองสาเนา พร๎อมทั้ง วัน
เดือน ปี ที่ออกสาเนา และหัวหน๎าสถานศึกษาหรือผู๎ได๎รับมอบหมายให๎ลงลายมือชื่อกากับ ที่รูปถําย
ข๎ อ 76. นั ก ศึ ก ษาที่ ต๎ อ งการใบรั บ รองสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา หรื อ ใบรั บ รองผลการเรี ย นจาก
สถานศึกษาให๎สถานศึ กษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรั บรองผลการเรียน แล๎วแตํกรณี
ใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน โดยให๎สถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไว๎ด๎วย

หมวด 6 บทเฉพาะกาล
ข๎อ 77. สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ให๎
ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจัดการเรียนการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2557 ที่บังคับใช๎อยูํเดิม จนกวําจะสาเร็จ
การศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
รัฐบาลได๎กาหนดนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ เป็นนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลเพื่อ
การพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต รั ฐ บาลจั ด ให๎ มี น โยบายเรี ย นฟรี 15 ปี ส าหรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งนโยบายการเรียนฟรี ดังกลําวนี้ หมายถึงการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อ
ลดภาระคําใช๎จํายของผู๎ปกครองที่สถานศึกษาเรียนเก็บจากผู๎ปกครอง ในสํวนของคําใช๎จํายพื้นฐาน เชํน คําเลํา
เรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน และคํากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู๎เรียน (บางสํวน) ทั้งนี้ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนของผู๎ปกครองในนนสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นการสํงเสริม และ ให๎โอกาสแกํ
เด็กนักเรียน ได๎มีโอกาสรับบริการทางการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย ดังปรากฏในตาราง
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1. คําจัดการเรียนการสอน (เงิดอุดหนุนรายหัว)
2. คํ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น (สมุ ด ปากกา ดิ น สอ ยางลบ ไม๎ บ รรทั ด และ
230
อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ)
3. คําหนังสือเรียน
1,000
4. เครื่องแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน และชุดฝึกปฏิบัติง านหรืออาจเป็นชุด
900
พลศึกษา หรือชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฯลฯ)
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
5.1 กิจกรรมวิชาชีพ (องค์การวิชาชีพ)
5.2 กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
5.3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน (ในสถานประกอบการ)
475
5.4 กิจกรรมสารสนเทศ (การใช๎คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตในเวลา
เรียน 1 ชั่วโมง/คน/สัปดาห์)
รวม

2,650
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แหํ ง พระราชบัญ ญั ติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ 1. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ.2548”
ข๎อ 2. ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
ข๎อ 3. ให๎ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543
ข๎อ 4. ในระเบียบนี้
“ผู๎บ ริห ารโรงเรี ยนหรือ สถานศึ ก ษา”หมายความวํ า ครูใ หญํ อาจารย์ ใหญํ ผู๎ อ านวยการ
อธิ ก ารบดี หรื อ หั ว หน๎ า ของโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาหรื อ ต าแหนํ ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อยํ า งอื่ น ของโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษานั้น
“การกระทาผิด” หมายความวํา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผิดหรือฝุาฝืนระเบียบ
ข๎อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎวําด๎วยความผิดของนักเรียนนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความวํา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาผิด โดยมีความมุํง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข๎อ 5. โทษที่จะลงโทษแกํนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาผิดมี 4 สถาน ดังนี้
5.1 วํากลําวตักเตือน
5.2 ทาทัณฑ์บน
5.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
5.5 ทากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข๎อ 6. ห๎ามลงโทษนักเรียนนักศึกษาด๎วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นฝึกล๎งหรื อลงโทษด๎วยความโกรธ
หรือลงโทษด๎วยความโกรธ หรือด๎วยความพยาบาท โดยให๎คานึง ถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความ
ร๎ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด๎วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให๎เป็นไปตามเจตนาเพื่อแก๎นิสัยและความประพฤติไมํดีของนักเรียน
หรือนักศึกษาให๎รู๎สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตํอไป
ให๎ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู๎ที่ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู๎ที่มี
อานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข๎อ 7. การวํากลําวตักเตือน ใช๎ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไมํร๎ายแรง
ข๎อ 8. การทาทัณฑ์บน ใช๎ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมํเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงวําด๎วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือกรณีทาความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ
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เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได๎รับโทษวํากลําวตักเตือนแล๎ว แตํยังไมํเข็ด
หลาบ
การทาทัณฑ์บนให๎ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู๎ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการทาทัณฑ์บนไว๎ด๎วย
ข๎อ 9. การตัดคะแนนความประพฤติ ให๎เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาของแตํละสถานศึกษากาหนด และให๎บันทึกข๎อมูลไว๎เป็นหลักฐาน
ข๎อ 10. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช๎ในกรณีนักศึกษากระท าความผิดที่สมควรต๎อ ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให๎เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข๎อ 11. ให๎ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มีอานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
วําด๎วยเครื่องแบบและเครื่องแตํงกายนักเรียนนักศึกษา
พ.ศ.2561
.................................................
เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2526 และเพื่อให๎การแตํงกายของนักเรียนนั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปด๎ ว ยความ
ถู ก ต๎ อ งเหมาะสมตามระเบี ย บแบบแผนที่ กาหนดไว๎ เ ป็ น อยํ า งดี วิทยาลัยสารพัดชํา งภูเก็ต จึงกาหนด
ระเบียบวําด๎วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ตไว๎ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต วําด๎วยเครื่องแบบนักเรียน วิทยาลัย
สารพัดชํางภูเก็ต พ.ศ.2550”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักเรียนนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัย
สารพัดชํางภูเก็ต
ข้อ 3. เครื่องแบบปกตินักเรียนชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด๎วย
3.1 เสื้อนักเรียนชาย ผ๎าขาวเกลี้ยงไมํบางเกินควร แบบเชิ้ตคอตั้งไมํมีจีบหลัง ตะเข็บเสื้อไมํ
เกินไหลํ แขนสั้นเหนือข๎อศอก ประมาณ 2.5 ซม. ที่อกเสื้อผําตลอด สาบตลบออกนอก กว๎าง 3.5-4 ซม. ใช๎
กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํเกิน 1 ซม. มีกระเป๋าตั้งแตํ 8-12 ซม. และลึกตั้งแตํ 10-15 ซม.
พอเหมาะกับขนาดของเสื้อติดราวนมเบื้องซ๎าย 1 กระเป๋า หน๎าอกด๎านขวาแถวที่ 1 ปักชื่อ “วิทยาลัยสารพัด
ชํางภูเก็ต” แถวนที่ 2 ปัก “ชื่อสกุล” ขนาดความสูงของตัวอักษรขนาด 0.8 เซนติเมตร ด๎ายสีน้าเงินกรม
3.2 กางเกงนักเรียนชาย แบบสากลทรงสุภาพ ผ๎าสีกรมทํา ถ๎ามีสีซีดหรือผ๎าชารุดให๎ทาการ
ย๎อมหรือซํอมให๎เรียบร๎อยเหมือนสีเดิม หูกางเกงกว๎าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. สาหรับสอดเข็มขัด ขายาวเพียงข๎อ
เท๎าเมื่อยืนตรง ที่ปลายขาให๎พับเข๎าด๎านในประมาณ 1.5 นิ้ว เย็บหรือสอยให๎เรียบร๎อย ห๎ามพับออกด๎านนอก
และวัดเส๎นรอบวงที่ปลายขาไมํน๎อยกวํา 43 ซม. ไมํเกิน 50 ซม. ผําตรงสํวนหน๎ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข๎างๆ
ละ 1 กระเป๋า กระเป๋าหลังถ๎ามีให๎ใช๎แบบเจาะไมํมีฝาปิดและสวมให๎ทับชายเสื้อไว๎ให๎เรียบร๎อย
3.3 เข็มขัดหนังสีดา ไมํมีลวดลาย กว๎าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาด
กว๎าง 1 ซม. สาหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
3.4 รองเท้าหนั งแบบหุ้มส้ น ชนิด ผูกเชื อกหลัง เท๎ าสีดา ไมํมี ลวดลาย ให๎ใช๎กั บถุง เท๎าสั้ น
ธรรมดา สีดาไมํมีลวดลายและไมํพับ
3.5 ชุดพลศึกษา ใช๎ตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด รองเท๎าผ๎าใบสีขาวไมํมีลวดลาย
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ข้อ 4. เครื่องแบบปกตินักเรียนหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด๎วย
4.1 เสื้อนักเรี ยนหญิง เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ๎าขาวเกลี้ยงไมํบางเกินควร ผําอกตลอด แขนปลํอย
ธรรมดา ยาวเพียงเหนือข๎อศอก หน๎าอกด๎านขวาแถวที่ 1 ปักชื่อ “วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต” แถวนที่ 2 ปัก
“ชื่อสกุล” ขนาดความสูงของตัวอักษรขนาด 0.8 เซนติเมตร ด๎ายสีน้าเงินกรม
4.2 กระโปรงนักเรียนหญิง กระโปรงผ๎าสีกรมทํา ไมํมีลวดลาย ความยาวของกระโปรง ต่า
กวําเขํา 5 ซม. แบบกระโปรงปูายข๎างธรรมดา เย็บสํวนที่ปูายลงมาเหนือชายกระโปรงขึ้นไป 15-20 ซม.
4.3 เข็มขัด ใช๎แบบเดียวกับนักเรียนชาย
4.4 รองเท้า แบบหุ๎มส๎นสีดา ไมํมีลวดลาย ส๎นสูงไมํเกิน 1.5 นิ้ว ไมํสวมถุงเท๎าทุกชนิด
4.5 ชุดพลศึกษา ตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด รองเท๎าผ๎าใบสีขาวไมํมีลวดลาย
ข้อ 5. เครื่องแบบฝึกงานนักเรีย นนักศึกษาชาย-หญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกอบด๎วย
5.1 เสื้อฝึกงานนักเรียนนักศึกษาชาย-หญิง เสื้อทรงซาฟารี คอปกฮาวาย แขนสั้นเหนื อ
ข๎อศอก ประมาณ 2.5 ซม. ที่อกเสื้อผําตลอดสาบตลบเข๎าข๎างในใช๎กระดุม 5 เม็ดสีเดียวกับเสื้อลักษณะกลม
แบนขนาดเส๎นผําศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ห๎ามใช๎กระดุมโลหะ เบื้องอกขวาปัก ชื่อ - สกุล ภาษาไทยด๎วยไหม
สีน้าเงินกรมขนาด 0.8 ซม. มีกระเป๋า 3 ใบเบื้องอกซ๎าย 1 ใบ และระดับ เอวข๎างละ 1 ใบ ที่บนกระเป๋าปัก
เครื่องหมายวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต สาหรับเสื้อฝึกงานสีขาว ห๎ามใช๎เสื้อเอวบ๏อบหรือเอวจั๊ม
โดยแบํงสีเสื้อฝึกงานของนักศึกษา ตามสาขางานตํอไปนี้
สาขางานเครื่องกลเรือ
เสื้อสีน้าเงิน
สาขางานไฟฟูากาลังและอิเล็กทรอนิกส์
เสื้อสีเทาตะกั่ว
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เสื้อสีฟูา
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
เสื้อสีเทา
5.2 กางเกง ลักษณะเดียวกับเครื่องแบบปกตินักเรียน นักศึกษาชาย
5.3 กระโปรง ลักษณะเดียวกับเครื่องแบบปกตินักเรียนนักศึกษาหญิง
5.3 เข็มขัด ลักษณะเดียวกับเครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย
5.4 รองเท้าชาย เป็นรองเท๎าหนังหุ๎มส๎นชนิดผูกเชือกสีดาไมํมีลวดลาย
5.5 รองเท้าหญิง แบบหุ๎มส๎นสีดา ไมํมีลวดลาย ส๎นสูงไมํเกิน 1.5 นิ้ว ไมํสวมถุงเท๎าทุกชนิด
นักศึกษาต๎องแตํงเครื่องแบบเสื้อฝึกงานในวันที่มีการเรียนภาคปฏิบัติเทํานั้น
ข้อ 6 การไว้ทรงผมของนักเรียนนักศึกษา
6.1 นักเรียนชาย ระดับ ปวช. ให๎ไว๎ทรงผมรองทรงสูง โดยด๎านหน๎า เมื่อดึงลงมายาวไมํต่า
กวําคิ้ว ห๎ามไว๎จอน ห๎ามไว๎หนวดเครา และห๎ามเปลี่ยนสีผม
6.2 นักเรียนนักศึกษาหญิง ระดับ ปวช. ให๎ไว๎ผมทรงสุภาพ หรือหากไว๎ผมยาวให๎รวบผมให๎
เรียบร๎อยโดยใช๎ยางรัดผมสีดา น้าเงิน ห๎ามใช๎สีฉูดฉาด ห๎ามดัดผม และห๎ามเปลี่ยนสีผม
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ข้อ 7 การใช้เครื่องประดับของนักเรียนนักศึกษา
7.1 ต่างหู ห๎ามใช๎ทั้งนักเรียนนักศึกษาชายและหญิง
7.2 สร้อยคอ ห๎ามใช๎สร๎อยลูกประคา สร๎อยแบบสั้นติดคอ อนุโลมเฉพาะสร๎อยสาหรับแขวน
พระ โดยให๎ยาวกวํากระดุมเสื้อหน๎าอกเม็ดแรก
7.3 กาไลข้อมือ เลส เชือกถัก สร๎อยข๎อมือลูกปัด ห๎ามใช๎ อนุโลมให๎เฉพาะนาฬิกา หรือ ด๎าย
สายสิญจน์ ไมํเกิน 1 เส๎น
7.4 แหวน อนุโลมให๎ใช๎แหวนแบบสุภาพสวมได๎เพียง 1 วง
7.5 กาไลข้อเท้า เลส เชือกถัก สร๎อยข๎อเท๎าลูกปัด ห๎ามใช๎
7.6 ห้ามสัก หรือเพนท์รูปภาพตํางๆ บนรํางกายในที่เปิดเผย
7.7 ห้ า มใช้ เ ครื่ อ งประดั บ อื่ น ๆ ตามรํ า งกายที่ ไ มํ เ หมาะสมกั บ สภาพการเป็ น นั ก เรี ย น
นักศึกษา
ข้อ 8. ข้อปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการแตํงกายของนักเรียนนักศึกษาชายหรือหญิง เพื่อให๎เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยและรัดกุม
8.1 ให๎นักเรียนสวมชุดนักเรียนเสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีกรมทํา ในระหวํางที่มีการ
ประกอบกิจกรรมที่เป็นพิธีการตามที่สถานศึกษากาหนด
8.2 วันที่มีการเรียนพลศึกษา ให๎สวมชุดพลศึกษามาเรียนและสวมได๎ตลอดทั้งวัน
ข้อ 9. ให้รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
(นายระวิ ดาบทอง)
ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
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เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง
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เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

สาขางานเครื่องกลเรือ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขางานไฟฟ้ากาลัง
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เครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ชุดพิธีการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขุดปฏิบัติงานสาขางานอาหารและโภชนาการ

ขุดพิธีการสาขางานการท่องเที่ยว

ชุดพิธีการสาขาเครื่องกลเรือ

ส

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ(ปวส)
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ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เรื่อง กาหนดอัตราการเก็บเงินบารุงการศึกษา
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กาหนดการเก็บเงินบารุง การศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 กาหนดให๎ผู๎อานวยการ
สถานศึกษาเป็นผู๎กาหนดอัตราการเก็บเงินบารุงการศึกษา หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) โดยให๎คานึงถึง
ความเหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่นและสภาพเศรษฐกิจของชุมชนทั้งนี้ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่สถานศึกษาแตํงตั้ง
อาศัยอานาจตามประกาศ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กาหนดการเก็บเงินบารุง
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 กาหนด
อัต ราการเก็บ เงิ น บารุ งการศึ กษาในวิ ทยาลัย สารพัด ชํ างภู เก็ ต ตามประเภท และอั ต ราการเก็ บ เงิ น บารุ ง
การศึกษา ดังตํอไปนี้
1. ประเภทและอัตราการเก็บเงินบารุงการศึกษา
อัตราการเก็บเงินตามหลักสูตร (บาท)
ประเภทเงินบารุงการศึกษา

ปวช.ปกติ

ปวช.
ภาคสมทบ/ภาค

ปวส.

พิเศษ
1.1 คําใบสมัครและระเบียบการ ไมํเกิน

-

100

100

1.2 คําคูํมือนักเรียน นักศึกษา ไมํเกิน

100

100

100

1.3 คําสมัครหรือคําสมัครสอบเข๎าเรียน ไมํเกิน

-

100

100

1.4 คําขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ไมํเกิน

-

100

100

1.5 คําลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนปกติ หนํวยกิตละไมํเกิน

-

-

100

250

250

300

-

250

300

1.8 คําวัสดุฝึกและหรืออุปกรณ์การศึกษาภาคปฏิบัติหนํวยกิตละ

-

100

100

1.9 คําลงทะเบียนรายวิชา เพื่อการประเมินเทียบโอนความรู๎และ

250

250

300

-

100

100

1.6 คําลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนฤดูร๎อน หนํวยกิตละไมํเกิน
1.7 คําลงทะเบียนรายวิชาภาคสมทบ/ภาคพิเศษ (สาหรับผู๎มีงานทาที่
ของเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์สํวนหนึ่ง หนํวยกิตละ

ประสบการณ์ หนํวยกิตละ
1.10 คําลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาค
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อัตราการเก็บเงินตามหลักสูตร (บาท)
ปวช.ปกติ

ประเภทเงินบารุงการศึกษา

ปวช.

ปวส.

ภาคสมทบ/ภาค
พิเศษ

เรียนละ
1.11 คําปรับการลงทะเบียนรายวิชาช๎ากวํากาหนดภาคเรียนละไมํเกิน

-

100

100

1.ล12 คําคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ครั้งละ

100

100

100

1.13 คําทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ครั้งละ

100

100

100

1.14 คําออกใบรับรอง ใบรายงานตําง ๆ (ยกเว๎นชุดแรก) ชุดละ

-

20

20

1.15 คําบารุงสุขาภาพหรือห๎องพยาบาล ภาคเรียนละ

-

100

100

1.16 คําบารุงห๎องสมุด ภาคเรียนละ

-

100

100

1.17 คําสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนทางไกล รายวิชาละไมํเกิน

200

200

250

1.18 คํารักษาสภาพแวดล๎อม ภาคเรียนละ

300

300

300

1.19 คําจ๎างครูชาวตํางประเทศ ภาคเรียนละ

500

500

500

1.20 คําประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ

150

150

150

1.21 คําตรวจสุขภาพและสารเสพติด ปีการศึกษาละ

100

100

100

1.22 คําบริการอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนละ

200

200

200

-

100

100

1.23 คําบารุงกิจกรรม ปีการศึกษาละ

2. ประกาศฉบับนี้ให๎ใช๎บังคับแกํนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข๎าเรียน ตั้งแตํภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 เป็นต๎นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
(นายระวิ ดาบทอง)
ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
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ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พุทธศักราช 2559
กระทรวงศึกษาธิการได๎แก๎ไขระเบียบกรมอาชีวศึกษา วําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ข๎อ 9 การตัด
คะแนนความประพฤติ ให๎เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษาของ
แตํละสถานศึกษากาหนด และให๎บันทึกข๎อมูลไว๎เป็นหลักฐาน วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต จึงออกระเบียบวําด๎วย
หลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาดังนี้
ข๎อ 1 ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2559”
ข๎อ 2 ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา 2559 เป็นต๎นไป
ข๎อ 3 ให๎ยกเลิก ระเบียบวําด๎วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลั ยสารพัดชํางภูเก็ต พ.ศ.
2546 หรือกํอนหน๎านี้ และให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ 4 ในระเบียบนี้
“หัวหน๎าสถานศึกษา”
หมายถึง ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
“ผู๎ชํวยหัวหน๎าสถานศึกษา”
หมายถึง ผู๎ชํวยผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
“หัวหน๎างานปกครอง”
หมายถึง ครู - อาจารย์ที่ทาหน๎าที่หัวหน๎างานปกครอง
“อาจารย์ปกครองแผนก”
หมายถึง ครู - อาจารย์ที่ได๎รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ ให๎ทา
หน๎าที่ดูแลความเรียบร๎อยของนักศึกษาแตํละแผนก
“นักเรียนนักศึกษา”
หมายถึง ผู๎ที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
“ผู๎ปกครอง”
หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียน นักศึกษาไว๎ใน
ปกครอง ตามเงื่อนไขที่ได๎ ให๎ไว๎กับวิทยาลัยฯ
“คณะกรรมการปกครอง”
หมายถึง ครู - อาจารย์ที่วิทยาลัยฯ แตํงตั้งให๎มีหน๎าที่พิจารณา
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ข๎อ 5 อาศัยอานาจคาสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
(1) ครูอาจารย์ในสถานศึกษา มีอานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา แตํ
ละคนที่กระทาผิด ได๎ครั้งละไมํเกิน 5 คะแนน พร๎อมมีหลักฐานประกอบ
(2) หัวหน๎างานปกครอง อาจารย์ปกครองแผนก หรือผู๎ชํวยหัวหน๎าสถานศึกษา มีอานาจสั่งตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียน ที่กระทาผิดได๎ไมํเกินครั้งละ 10 คะแนน
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ข๎อ 6 หลักเกณฑ์ก ารตัด คะแนนความประพฤติ (วิทยาลัยฯจะแจ๎ง ให๎ผู๎ป กครองทราบ) นัก เรีย น
นักศึกษาทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติภาคเรียนละ 30 คะแนน นักเรียนนักศึกษาคนใดถูกตัดคะแนนรวม
ทั้งสิ้น 10 คะแนน ให๎วํากลําวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ถูกตัดคะแนน 20 คะแนน ให๎ทาทัณฑ์บน และถูก
ตัดคะแนนรวม 30 คะแนน ให๎สั่งพักการเรียน
กษณะความประพฤติที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ
(1) ความผิดที่ถูกตัดคะแนน 5 คะแนน
 ไมํแสดงความเคารพครูอาจารย์ ในโอกาสที่พึงกระทา
 สูบบุหรี่ในสถานศึกษาหรือที่สาธารณะ
 หลบหนีชั่วโมงเรียน
 กํอความเดือดร๎อนราคาญแกํบุคคลอื่น
 แตํงกายผิดระเบียบวิทยาลัยฯ
 ไว๎ หนวด เครา ผมยาวเกินกวําสภาพนักเรียน นักศึกษา
 กระทาผิดใด ๆ ซึ่งอาจถือวําเป็นความผิดสถานเบา
(2) ความผิดที่ถูกตัดคะแนน 10 คะแนน
 แสดง กิริยา วาจาไมํสุภาพตํอบุคคลอื่น
 ทาให๎เกิดรอยเปรอะเปื้อน หรือขีดเขียนแผํนวัสดุใด ๆ อันเป็นสมบัติของวิทยาลัยฯ
หรือสาธารณะ
 เข๎าไปในบริเวณหวงห๎ามโดยไมํได๎รับอนุญาต
 ขัดคาสั่งครู – อาจารย์ หรือประกาศวิทยาลัยฯ
 สวมหรือตกแตํงเครื่องหมาย หรือเครื่องประดับอันมิใชํของวิทยาลัยฯ
 เข๎าไปในสถานที่ที่ไมํสมควรแกํสภาพของนักเรียน นักศึกษา
 มั่วสุมในบริเวณสาธารณะสถาน โดยไมํมีเหตุอันควร
(3) ความผิดที่ถูกตัดคะแนน 15 คะแนน
 กํอความเดือดร๎อนแกํผู๎อื่น หรือกํอการวิวาทชกตํอย
 ยุยงสํงเสริมให๎เกิดความกระด๎างกระเดื่อง และฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษา
 ดื่มสุรา หรือของมึนเมา
 เลํนการพนัน
 มีอาวุธไว๎ในครอบครอง
 ทาลายทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือบุคคลอื่น
 ลักษณะความผิดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
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(4) ความประพฤติที่ถูกตัดคะแนน 20 คะแนน
 ประพฤติไมํเหมาะสมกับวัย หรือสภาพของนักเรียน นักศึกษา
 แอบอ๎างเอาชื่อของสถานศึกษา ไปดาเนินการอยํางใดอยํางหนึ่ง โดยไมํได๎รับอนุญาต
จนเกิดความเสียหายแกํชื่อเสียงของสถานศึกษา
 นาทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือของผู๎อื่นไปใช๎โดยไมํได๎รับอนุญาต
 กระทาการหลบลูํครูบาอาจารย์
 ถูกศาลพิพากษาให๎ลงโทษจาคุก และให๎รอลงอาญา
 ความผิดอื่น ๆตามที่เห็นสมควร
(5) ความผิดที่ถูกตัดคะแนน 30 คะแนน
 เสพของมึนเมา และกํอการทะเลาะวิวาท
 นาบุคคลภายนอกเข๎ามารํวมกํอการทะเลาะวิวาท
 ทาประทุษร๎ายผู๎อื่น
 ความผิดอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข๎อ 7 โทษที่ต๎องคัดชื่อออก ให๎ออกหรือพักการเรียน 1 ภาคเรียน ในความผิดดังตํอไปนี้
 ขโมยทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือของผู๎อื่น โดยปรากฎหลักฐานชัดแจ๎ง
 บังคับขูํเข็ญ เรียกร๎องทรัพย์สิน หรือเงินของผู๎อื่น โดยเจตนาให๎เกิดความเสียหาย
อยํางร๎ายแรง
 ทาลายทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือของผู๎อื่น โดยเจตนาให๎เกิดความเสียหายอยําง
ร๎ายแรง
 ยุยงสํงเสริมให๎เกิดความกระด๎างกระเดื่องตํอสถานศึกษา หรือชุมชนเรียกร๎องสิทธิ
ตํางๆ โดยมิชอบ
 ซํองสุม กํอกวนความสงบเรียบร๎อย ยกพวกกํอการทะเลาะวิวาท
 เจตนาทาร๎ายผู๎อื่นหรือหมูํคณะด๎วยอาวุธ
 ประพฤติผิดศีลธรรมอยํางร๎ายแรง
 ถูกศาลตัดสินจาคุกในคดีอาญา
 มีไว๎ในครอบครองซึ่งฝิ่น กัญชา เฮโรอีนหรือสารเสพติด
 พกหรือนาอาวุธผิดกฎหมายอยํางร๎ายแรง เชํน ปืน วัตถุระเบิด เข๎ามาภายใน
วิทยาลัย
 ขาดเรียนติดตํอกันเกิน 15 วัน โดยไมํแจ๎งเหตุผลให๎สถานศึกษาทราบโดยไมํมีเหตุอัน
ควร
 ฝุาฝืนระเบียบสถานศึกษา และทาให๎ชื่อเสียงสถานศึกษาเสียหายอยํางร๎ายแรง
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 ดูหมิ่น ก๎าวร๎าวครู - อาจารย์ (ทาร๎ายรํางกาย)
 แอบอ๎าง ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือปลอมแปลงเอกสารของวิทยาลัย
 ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมเกิน 30 คะแนน ใน 1 ภาคเรียน
 ความผิดอื่นใดซึ่งคณะกรรรมการปกครองถือวําเป็นความผิดสถานหนัก
ข๎อ 8 การลงโทษความประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษาทุกครั้ง งานปกครองจะต๎องบันทึกเสนอ
ความเห็นชอบจากวิทยาลัยฯ และลงบันทึกเป็นหลักฐานแจ๎งให๎นักเรียน นักศึกษาที่กระทาผิด และอาจารย์ที่
ปรึกษาทราบ โดยติดประกาศให๎นักเรียนนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน เพื่อมิให๎เป็นเยี่ยงอยํางตํอไปแล๎วทาหนังสือ
แจ๎งให๎ผู๎ปกครอง นักเรียน นักศึกษาทราบ
ข๎อ 9 ให๎ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต เป็นผู๎รักษาระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
(นายระวิ ดาบทอง)
ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู๎ปกครองนักเรียนให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในข๎อ 23 แหํงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 19 กันยายน 2515
จึงได๎ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู๎ปกครองนักเรียน ลงวันที่ 19 มกราคม และให๎ผู๎ปกครอง
นักเรียนนักศึกษาที่กาลังรับการศึกษาระดับต่ากวําปริญญาตรีในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติ
ดังนี้
. “ผู๎ปกครอง” หมายความวํา บุคคลที่รับนักเรียนหรือนักศึกษาไว๎ในปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษาอาศัยอยูํ
2. ให๎นักเรียนหรือนักศึกษาที่กาลั ง รับการศึกษาในหลักสูตร ระดับ ปวส. , ปกศ.สูง หรือ
เทียบเทําลงมาในสถานศึกษา หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเว๎นแตํการศึกษาผู๎ใหญํมี
ผู๎ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูํ
3. ในวั น มอบตั ว นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาใหมํ ให๎ ผู๎ ป กครองมามอบตั ว นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่
สถานศึกษาพร๎อมกับสํงหลักฐานตํางๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด
ถ๎าผู๎ปกครองไมํอาจมามอบตัวนักเรียน
นักศึกษาตามกาหนด ให๎ผู๎ปกครองตกลงกับหัวหน๎าสถานศึกษา พร๎อมกับสํงหลักฐานตามที่หัวหน๎าสถานศึกษา
กาหนด
4. ผู๎ปกครองจะต๎องรํวมมือกับสถานศึกษา เพื่อควบคุมความประพฤติ และการศึกษาเลํา
เรียน โดยให๎นักเรียนนักศึกษาแตํงกาย แตํงเครื่องแบบ และประพฤติตามระเบียบข๎อบัง คับหรือคาสั่งของ
สถานศึกษา และหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามกฎหมายกาหนด
5. ผู๎ป กครองควรติด ตํ อ กับ สถานศึ กษาอยูํ เ สมอ เพื่ อ จะได๎ ทราบปัญ หาตํ า งๆ เกี่ย วกั บ
การศึกษาของนักเรียนนักศึกษา และจะได๎ชํวยสถานศึกษาแก๎ปัญหานั้นๆ
6. เมื่อผู๎ปกครองย๎ายที่อยูํ หรือความเป็นผู๎ปกครองสิ้นสุดด๎วยประการใดๆ ให๎ผู๎ปกครองแจ๎ง
ให๎สถานศึกษาทราบ
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7. สาหรับนักเรียนนักศึกษาที่รับการศึกษาอยูํในสถานศึกษาแล๎ว ให๎สถานศึกษาตรวจสอบ
ติดตามหลักฐานการเป็นผู๎ปกครองของนักเรียนนักศึกษา หากเห็นวํานักเรียนนักศึกษาคนใดมีผู๎ปกครองไมํ
เหมาะสมก็ให๎สถานศึกษาดาเนินการให๎เป็นไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
นายกํอ สวัสดิ์พาณิชย์
รัฐมนตรีชํวยวําการ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงการศึกษา
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ประกาศวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
เรื่อง การใช๎รถจักรยานยนต์และรถยนต์ภายในวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ตได๎จัดสถานที่อานวยความสะดวกในการจอดรถจักรยานยนต์ให๎กับนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสถานที่นักเรียนนักศึกษาที่นารถจักรยานยนต์มาจอด
ภายในวิทยาลัยจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบดังตํอไปนี้
1. ให๎นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครํงครัด
2. ห๎ามมิให๎นักเรียนนักศึกษาขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
3. ให๎นักเรียนนักศึกษานารถจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณที่ทางวิทยาลัยจัดเตรียมไว๎เทํานั้นหากพบ
เจอรถจักรยานยนต์ที่ไมํจอดบริเวณที่ทางวิทยาลัยจัดเตรียมไว๎จะถูกยึดรถมาล็อคและจัดเก็บรถไว๎และเชิญ
ปกครองมารับรถคืน
4. ห๎ามมิให๎นักเรียนนักศึกษานารถยนต์สํวนตัวมาจอดภายในวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
5. ถ๎ามีให๎นักเรียนนักศึกษามานั่ง เลํนบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาดเพื่อปูองกันการสูญ
หายจากการลักขโมยและนักเรียนนักศึกษาควรทาการล็อกรถจักรยานยนต์ไว๎ให๎เกิดความปลอดภัยอยํางสูงสุด

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
(นายระวิ ดาบทอง)
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ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เรื่อง มาตรการควบคุมนักเรียนนักศึกษานารถจักรยานยนต์เข้ามาในสถานศึกษา
ด๎วยมีนักเรียนนักศึกษาได๎นารถจักรยานยนต์เข๎ามาในวิทยาลัยสารพัดชํา งภูเก็ตเป็นจานวนมาก เป็น
การเพิ่มภาระงานให๎กับบุคลากรในการควบคุมดูแลความปลอดภัย วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ตตระหนักถึงปัญหา
อันอาจจะเกิดขึ้นตามมา กลําวคือ ภัยอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ การกระทาที่ผิดกฎจราจร รวมทั้ง
การที่เกิดกรณีที่รถจักรยานยนต์สูญหาย ถูกลักขโมย ซึ่งเหตุการณ์ดังกลําวอาจจะเกิดขึ้น
วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ตจึงประกาศแจ๎งให๎นักเรียนนักศึกษาทุกคนทราบวํา วิทยาลัยสารพัดชําง
ภูเ ก็ ตมี น โยบายให๎ นั กเรี ย นนั ก ศึ กษาที่ นารถจั ก รยานยนต์ ใ ช๎ เดิ น ทางมาวิ ท ยาลั ย สารพั ดชํ า งภูเ ก็ ต จะต๎ อ ง
ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนประวัติรถจักรยานยนต์ที่งานปกครอง
2. ดูแลรักษา รับผิดชอบรถของตนเองโดยจัดหากุญแจพิเศษสาหรับล็อคโซํ จานเบรก และโช๏คอัพ
3. จอดรถในที่วิทยาลัยอนุญาตให๎จอดเทํานั้น
4. ห๎ามขับขี่รถภายในวิทยาลัย
5. หากเกิดวํามีรถจักรยานยนต์สูญหายวิทยาลัยไมํสามารถชดใช๎ คําเสียหายใดใดที่เกิดขึ้นได๎

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
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ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ด๎วยวิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ตได๎กาหนดมาตรการปูองกันและแก๎ไ ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อให๎สถานศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติ จึงกาหนดแนวทางและมาตรการเพื่อปฏิบัติตามระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาดังตํอไปนี้
1. วิทยาลัยสารพัดชํางภูเก็ตประกาศบังคับใช๎กฎระเบียบประกาศและข๎อบังคับอยํางเข๎มงวด
กรณีนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรที่กระทาผิดได๎ร๎ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ให๎ดาเนินการตามกฏหมาย
อยํางเครํงครัด พร๎อมทั้งให๎ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ตารวจและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
2. กาหนดให๎ครูปกครอง ครูที่ปรึกษา และครูประจาวิชาทุกคนตลอดจนเจ๎าหน๎าที่บุคลากร
ของสถานศึกษามีหน๎าที่สอดสํองดูแลไมํให๎มีการเสพการนาสารเสพติดเข๎ามาในสถานศึกษา โดยถือเป็นหน๎าที่ที่
ต๎องดาเนินการ และรายงานผู๎บริหารทุกครั้งเมื่อทราบ และให๎ถือเป็นความลับของทางราชการที่จะให๎ผู๎ที่ไมํมี
หน๎าที่เกี่ยวข๎องรู๎ได๎
3. ห๎ามนักเรียนนักศึกษาเสพสารเสพติดหรือนาสารเสพติดทุกชนิดเข๎ามาในสถานศึกษา
4. ก าหนดให๎ มี ก ารตรวจปั ส สาวะนัก เรี ยนนั ก ศึก ษาทุก คน ปี ล ะสองครั้ง หรือ ตามความ
เหมาะสมเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษากลุํมเสี่ยงหรือกลุํมเสพ
5. กรณีนักเรียนนักศึกษาเป็นผู๎เสพ วิทยาลัยฯ จะประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครองของ
นักเรียนนักศึกษา ในการนานักเรียนนักศึกษากลุํมเสพยาเข๎ารับการบาบัดรักษายาเสพติดหรือฟื้นฟูสภาพจิตใจ
จนกวําอาการจะปกติ และอนุญาตให๎กลับเข๎าเรียนได๎
6. วิทยาลัยฯ จัดให๎มีการอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ
รวมทั้งจัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนนักศึกษาหํางไกลยาเสพติด
7. กรณีนักเรียนนักศึกษาเป็น ผู๎จาหนํายยาเสพติด ในสถานศึกษา วิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ตัดสินลงโทษตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
(นายระวิ ดาบทอง)
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งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
กิจกรรมในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2532 โดยคานึงถึงหลักการดังตํอไปนี้
1. ยึดนโยบายของกรมอาชีวศึกษาในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ในขณะนี้กรมอาชีวศึกษามี
นโยบายให๎จัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
2. ในการเลือกกิจกรรม ควรเลือกกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ในชั้นปวช. 1 และเลือกกิจกรรมของ
องค์การวิชาชีพในชั้นปวช.2 สาหรับกิจกรรมอื่นๆให๎สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม
3. การดาเนินกิจกรรมให๎ดาเนินการตามระเบียบและข๎อบังคับของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติของกิจกรรมที่กาหนด
4. นักเรียนนักศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งได๎ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอยํางสมบูรณ์แล๎ว ต๎องเป็น
สมาชิกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของสถานศึกษา กิจกรรมเสนอแนะตํอผู๎เรียน ได๎แกํ
1) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2) กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย (อวท.)
3) กิจกรรมชมรมตามความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานในรูปชมรม ที่วิทยาลัยสนับสนุน
ให๎นักเรียนนักศึกษาจัดตั้งขึ้น ดาเนินงานโดยคณะกรรมการชมรมที่ไ ด๎รับการคัดเลือกจากสมาชิกในชมรม
นักเรียนนักศึกษาสามารถสมัครเข๎าเป็นสมาชิกชมรมตามความถนัดและความสนใจเพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์
ชีวิตได๎ ชมรมที่นําสนใจได๎แกํ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ฯลฯ
4) สมาชิกกิจกรรมจะสิ้นสมาชิกภาพ เมื่อพ๎นสภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
5) การจัดกิจกรรม กาหนด 2 คาบตํอสัปดาห์
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 07.50 น. (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักเรียนเข๎าแถวตามแผนก/ชั้น หน๎าเสาธง
เคารพธงชาติ ตัวแทนนักเรียนนาร๎องเพลงชาติ
ตัวแทนนักเรียนนาสวดมนต์ สงบนิ่ง และกลําวคาปฏิญาณตน
อาจารย์/ครูเวรประจา อบรม แจ๎งขําวสาร
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจรายชื่อผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง
เข๎าชั้นเรียน
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การประเมินผลกิจกรรม
แม๎วํากิจกรรมจะไมํได๎วิชาเรียน ไมํมีหนํวยกิตก็ตาม แตํนักเรียนนักศึกษาต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมบังคับ
และจะได๎ระดับคะแนนผําน (ผ) จะต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมไมํนอ๎ ยกวํา 80 % ทุกภาคเรียนจึงจะจบการศึกษา
การประเมินผลกิจกรรม
1. นักศึกษาจะได๎รับการประเมินให๎ ผําน” (ผ) การเข๎ารํวมกิจกรรมได๎นั้ น ต๎องผํานการเข๎ารํวม
กิจกรรมสองในสามสํวนคือกิจกรรมลูกเสือวิสามัญหรือองค์การวิชาชีพมีน้าหนักร๎อยละ 100 กิจกรรมเข๎าแถว
หน๎าเสาธง ร๎อยละ 80 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร๎อยละ 80 ถ๎าหากไมํผํานสองในสามสํวน หรือ ผํานแคํสํวน
ใดสํวนหนึ่งจะได๎รับการประเมิน “ไมํผําน” (ม.ผ)
2. การคิดเวลาเข๎ารํวมกิจกรรม อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
และมติของกรรมการดาเนินงานกิจกรรมฯ
3. เมื่อไมํผําน (ม.ผ) ให๎ลงทะเบียนแก๎ทันทีที่งานวัดผลประกาศผล
หมายเหตุ ถ้าหากนักเรียนนักศึกษาไม่ผ่าน (ม.ผ) แม้เพียงเทอมเดียวก็จะไม่จบการศึกษา ดังนั้น
ถ้าหากนักเรียนนักศึกษาไม่ผ่าน (ม.ผ) จะต้องรีบแก้ให้เป็นผ่าน (ผ) ทันทีที่ฝ่ายพัฒนาการศึกษาประกาศ
ให้ยื่นคาร้องขอแก้ ม.ผ.
ระเบียบทั่วไป
1. กาหนดการเรียน
- หลักสูตร ปวช. ใน 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ ทาการเรียน
การสอนทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ เว๎นวันหยุดราชการ เวลาเรียน 08.00 - 16.00 น.
2. การเข๎าแถวประจาวัน
นักเรียน - นักศึกษา ทุกคนจะต๎องเข๎าแถวรํวมทากิจกรรมหน๎าเสาธงทุกวันในเวลา 07.50 น. และ
ปฏิบัติดังนี้
2.1 นักเรียน - นักศึกษา ทุกคนเข๎าแถวเรียงหนึ่งตามชั้นปีหน๎าแถว อาจารย์ที่ปรึกษาเช็คชื่อ
2.2 ครู - อาจารย์เวร ประจาวันดูแลความเรียบร๎อยของนักเรียน นักศึกษา
2.3 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาประจาวัน นาร๎องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว๎พระ ปฏิญาณตน ปรัชญา
วิทยาลัย
2.4 ครูเวรประจาวัน อบรมแจ๎งขําวสารสาระนํารู๎แกํนักเรียน นักศึกษา
2.5 นักเรียน นักศึกษา แยกย๎ายเข๎าชั้นเรียนตามแผนกวิชา
3. การออกนอกสถานศึกษา
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3.1 นักเรียน นักศึกษา ที่มีความจาเป็นออกนอกสถานศึกษาในขณะที่มีการเรียนการสอนอยูํ ให๎ขอ
อนุญาตจากครูปกครองหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย เมื่อได๎รับแล๎วจึงจะออกนอกสถานศึกษาได๎
4. การใช๎โรงอาหาร
4.1 ห๎ามนักเรียน นักศึกษา รับประทานอาหารในชํวงทากิจกรรมเข๎าแถวและในชํวงเวลาที่มีการ
เรียนการสอน
4.2 ห๎ามนักเรียน นักศึกษา ซื้ออาหารไปรับประทานนอกบริเวณโรงอาหาร
4.3 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล๎วให๎นาภาชนะใสํอาหารไปเก็บในบริเวณที่ทางร๎านจัดเตรียมไว๎
4.4 ห๎ามสํงเสียงดังหรือใช๎วาจาไมํสุภาพในบริเวณโรงอาหาร
4.5 ให๎นักเรียน นักศึกษา เข๎าแถวซื้ออาหารอยํางเป็นระเบียบ
5. การจัดกิจกรรมในวันหยุดราชการการนานักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมในวันหยุดราชการ
วิทยาลัยฯจะทาหนังสือราชการขออนุญาตผู๎ปกครองกํอนนานักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมทุกครั้ง
การแจ้งผู้ปกครอง การที่วิทยาลัยฯ (ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) มีหนังสือแจ๎งผู๎ปกครอง
เนื่องจากกรณีดังตํอไปนี้
5.1 ขออนุญาตนานักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมในวันหยุดราชการและเข๎ารํวมกิจกรรมนอกสถานที่
5.2 แจ๎งความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในความปกครองที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมและขัดกับ
ระเบียบของวิทยาลัย
5.3 นักเรียน นักศึกษา ในความปกครองประพฤติผิดกฎระเบียบของวิทยาลัยฯและถูกลงโทษ
5.4 นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมอยูํในกลุํมเสี่ยงหรืออยูํในภาวะอันตรายจากยาเสพติดและความ
ประพฤติมิชอบทุกประการ
5.5 กรณีอื่นๆ ที่วิทยาลัยฯเห็นสมควร
แนวปฎิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของสถานศึกษา
การเข๎ารํวมกิจกรรมชมรมของนักเรียน นักศึกษาให๎ปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.1) จะต๎องเป็นสมาชิกชมรมลุกเสือตลอดปีแรก
ของสถานศึกษาและหรือชมรมรักษาดินแดนตลอดจนจบการศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2 , ปวช.3) ให๎เลือกเข๎าสังกัดชมรมที่
สถานศึกษาเห็นชอบให๎จัดขึ้นตามความถนัดและสนใจของสถานศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.1) จะต๎องเข๎าคํายอบรมคุณธรรม - จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4. นักเรียน นักศึกษา จะต๎องเข๎าแถวทากิจกรรมหน๎าเสาธงกํอนเข๎าเรียนของแตํละวันโดยมีเวลาเข๎ ารํวม
กิจกรรมไมํน๎อยกวํา 80 %
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5. นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัน
สาคัญตามที่สถานศึกษาจัดให๎มีขึ้น เชํน พิธีไหว๎ครู การแขํงขันกีฬาและกิจกรรมวันสาคัญอื่นๆ ซึ่ง
สถานศึกษากาหนดให๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 80% ของจานวนกิจกรรมทั้งหมด
6. นักเรียน นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหนํวยของสถานศึกษา จะต๎องได๎รับการ
ยกเว๎นการเข๎ารํวมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นแตํให๎รํวมกิจกรรมสํวนรวมโดยประสานงานกับชมรมทุก
ชมรม การประเมินผลให๎อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การเป็นผู๎พิจารณา
7. นักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเป็นบางรายวิชา จะต๎องลงทะเบียนคํากิจกรรมเป็นสมาชิกชมรมใด
ชมรมหนึ่งและจะต๎องรํวมกิจกรรมชมรมตามที่ชมรมได๎นัดหมาย
8. นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานจะต๎องลงทะเบียนกิจกรรม ซึ่งได๎ยกเว๎นการรํวมกิจกรรมชมรมในระหวําง
9. ออกฝึกงานและในระหวํางศึกษาอยูํจะต๎องรํวมกิจกรรมตามชมรมกาหนดขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรมชมรม
ให๎ชมรมทุกชมรมที่จัดตั้งขึ้น ต๎องอยูํภายใต๎การควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพ
1. การรับสมาชิก
1.1 ประกาศรับสมาชิก ตามวันเวลาที่สถานศึกษากาหนด
1.2 นักเรียน นักศึกษา จะต๎องสมัครเข๎าชมรมตามสถานศึกษาเห็นชอบจัดตั้งขึ้น
1.3 จัดทาทะเบียนรายชื่อสมาชิก
2. การจัดกิจกรรม
2.1 ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 ประชุมกรรมการเพื่อกาหนดโครงการ และเขียนโครงการตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา
โดยสอดคล๎องกับกิจกรรมหลักที่สถานศึกษากาหนด
2.3 เสนอโครงการตามขั้นตอนเพื่อขออนุมัติตํอวิทยาลัย และดาเนินการตามโครงการที่กาหนดให๎
3. การรายงานผล
3.1 ให๎มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมแตํละครั้งตามแบบประเมินผลกิจกรรม
3.2 ให๎รายงานผลการดาเนินงานของชมรมแตํละครั้งตามขั้นตอนตํอสถานศึกษา พร๎อมแบบภาพถําย
ประกอบ (ถ๎ามี) ในกรณีที่ชมรมจัดกิจกรรมภายนอกสถานศึกษาจะต๎องมีภาพถํายประกอบการรายงานทุกครั้ง
4. การประเมินผล
4.1 ต๎องตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมแตํละครั้ง ตามแบบประเมินกิจกรรม
4.2 นักเรียน นักศึกษา ที่เข๎ารํวมกิจกรรมไมํถึง 80 % ตามโครงการที่กาหนดไว๎ถือวําไมํผํานกิจกรรม
ชมรม
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งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยรํวมมือกับสถานประกอบการ และหนํวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให๎
ผู๎เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได๎
2. จัดทาแผนและคูํมือการฝึกตามโครงสร๎างของหลักสูตรรํวมกับสถานประกอบการในการวิ เคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
3. วางแผนรํวมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มี
การวัดผลและประเมินผลควบคุมกากับดูแล และแก๎ปัญหาตําง ๆ
4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อรํวมกันวางแผนพัฒนาการจัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีติดตํอประสานงานกับแหลํงงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให๎กับนักเรียน
นักศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินการฝึกงานของนักศึกษา
1. จัดหาที่ฝึกงานด๎วยตนเองหรือแผนกวิชาจัดให๎ โดยคานึงถึงความตรงสาขาวิชา ความสะดวก ในการ
เดินทาง ความปลอดภัยและคําใช๎จํายตํางๆ
2. รับเอกสารคาร๎องขอฝึกงานจากแผนกวิชา กรอกข๎อความให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์
3. แผนกวิชารวบรวมคาร๎องสํงงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เข๎าฝึกงานตามที่ระบุในคาร๎อง และ
จัดสํงหนังสือไปยังสถานประกอบการทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร หรือนักศึกษาน าสํงด๎วยตนเอง
5. นักศึกษาติดตามการตอบรับเข๎าฝึกงาน โดยติดตํอสอบถามข๎อมูลได๎ที่งานอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี
และหรือติดตํอกับสถานประกอบการเพื่อนาแบบตอบรับสํงที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. หากสถานประกอบการรับนักศึกษาเข๎าฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทาหนังสือสํงตัว
หนังสือสัญญาการฝึกงาน แบบตอบรับการเข๎าฝึกงานและหนังสือรับรองผํานการฝึกงาน มอบให๎ นักศึกษาใน
วันปฐมนิเทศ
7. หากสถานประกอบการไมํรับนักศึกษาเข๎าฝึกงานให๎เริ่มขั้นตอนที่ 1-6 ใหมํ
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน
1. ลงทะเบียนรายวิชาประจาภาคเรียนนั้นๆ หากนักศึกษาไปฝึกงานโดยที่ไมํลงทะเบียนจะ ไมํได๎รับ
การประเมินผลผํานการฝึกงาน
2. เข๎ารับการปฐมนิเทศกํอนออกฝึกงานตามวันเวลาที่กาหนด เพื่อรับฟังคาชี้แจงและรับหนังสือ สํงตัว
หากไมํเข๎ารับการปฐมนิเทศจะไมํอนุญาตให๎ฝึกงาน
3. จัดซื้อสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน 1 เลํม

92

4. พบครูผู๎สอนประจ ารายวิชาทุกรายวิชากํอนออกฝึกงานเพื่อรับมอบหมายงาน
5. รายงานตัวเข๎าฝึกงานที่สถานประกอบการ กํอนวันเริ่มฝึกงานอยํางน๎อย 1 วัน
6. เริ่มฝึกงานโดยการศึกษาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับของสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ
7. การลากิจ ลาปุวยต๎องจัดสํงใบลาตํอครูฝึกหรือผู๎บังคับบัญชาทุกครั้ง
8. บันทึกการฝึกงานประจ าวันทุกวัน และให๎ผู๎ควบคุมการฝึกตรวจสอบทุกวัน
9. เก็บรักษาสมุดบันทึกไว๎ที่สถานประกอบการเพื่อให๎ครูนิเทศก์ตรวจสอบ
10. เก็บสัญญาการฝึกงานไว๎ที่ตนเอง 1 ฉบับ มอบให๎สถานประกอบการ 1 ฉบับ และจัดสํง สัญญาการ
ฝึกงาน 1 ฉบับ พร๎อมแบบตอบรับถึงแผนกวิชาภายใน 15 วัน นับจากวันแรกที่เริ่มฝึกงาน
11. ปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัด อดทน และถูกต๎องสมบูรณ์ โดยค
านึงถึงความปลอดภัย
12. สร๎างผลงานให๎เป็นที่ประจักษ์ และสร๎างชื่อเสียงที่ดีให๎แกํสถานศึกษาและสถาน ประกอบการ
13. รักษาความลับของสถานประกอบการอยํางเครํงครัด
14. ดูแลทรัพย์สินของสถานประกอบการและใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ตํางๆ ด๎วยความระมัดระวัง
15. มีความมุํงมั่น ตั้งใจ ให๎ความรํวมมือในการฝึก ซักถามหากไมํเข๎าใจหรือมีปัญหาตํางๆ มี สัมมา
คารวะ ยอมรับค าติชม ปฏิบัติงานด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและศึกษาหาความรู๎ เพิ่มเติมอยูํ
เสมอ
16. ประพฤติปฏิบัติตํอเพื่อนรํวมงาน และผู๎มาติดตํอด๎วยความสุภาพไมํก๎าวร๎าวไมํกํอการ ทะเลาะ
วิวาท ไมํกระท าตนเป็นอันธพาล
17. ปฏิบัติตนให๎อยูํในระเบียบข๎อบังคับของสถานศึกษา
18. ปฏิบัติตนให๎อยูํในระเบียบตามข๎อตกลงในสัญญาที่ท าไว๎กับวิทยาลัยและสถาน ประกอบการ
19. สํงงาน (ทางไปรษณีย์) ที่ได๎รับมอบหมายจากครูประจารายวิชาตามกาหนดเวลา
20. ในชํวงสัปดาห์สุดท๎ายของการฝึกงาน ให๎นักศึกษาจัดท ารายงานการฝึกงานเป็นรูปเลํมตาม หัวข๎อ
ที่ก าหนดในสมุดบันทึกและให๎ครูฝึกประเมินผลการฝึกในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
21. รายงานตัวที่แผนกวิชาและครูผู๎สอนในวันทาการวันแรกหลังจากที่ครบกาหนดการฝึกงาน พร๎อม
เอกสารตํางๆ เชํน สมุดบันทึก หนังสือสํงตัวกลับ(ถ๎ามี) หนังสือรับรองผํานการฝึกงาน รายงานการฝึก เป็น
รูปเลํมและงานที่มอบหมายจากครูประจ ารายวิชา
22. เข๎ารับการสัมมนาการฝึกงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ตามวัน เวลาและ สถานที่
ที่ก าหนด
23. นักศึกษาที่กลับจากฝึกงานหากไมํปฏิบัติตามข๎อ 21 และ 22 จะไมํได๎รับการประเมินผล ผํานการ
ฝึกงาน
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24. หากสถานประกอบการสํงตัวนักศึกษากลับด๎วยเหตุผลประพฤติตนไมํเหมาะสม ไมํอยูํใน ระเบียบ
วินัย นักศึกษาจะไมํผํานการฝึ กงาน บทบาทหน๎าที่ของครูนิเทศก์ การนิเทศการฝึกงาน มีจุดประสงค์เพื่อ
ประสานกับสถานประกอบการในการรับทราบปัญหาตําง ๆ และรํวมกันแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การ
นิเทศ ยังชํวยให๎ทราบถึงรูปแบบวิธีการท างาน ของนักศึกษา และพนักงานของสถานประกอบการ วํามีความ
สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ หรือไมํ อยํางไร เพื่อให๎มีแนวทางในการสอนเสริม
เพิ่มเติมในเนื้อหาที่ไมํครอบคลุมหรือขาดหายไป อีกทั้งเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา สร๎าง
ขวัญและก าลังใจให๎กับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติอยูํในสถาน ประกอบการ
แนวทางปฏิบัติในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
1. จัดทาทะเบียนสถานประกอบการ เตรียมแผนที่สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อ โทรศัพท์
นัดหมายลํวงหน๎า แตํไมํควรให๎นักศึกษาทราบลํวงหน๎า
2. ศึกษารายละเอียด ลักษณะการประกอบกิจการของสถานประกอบการ
3. ศึกษาขอบขํายของแผนการเรียนวํานักศึกษาจะต๎องรู๎อะไรบ๎าง และจัดทาแผนการสอน และ
แผนการนิเทศตลอดภาคเรียน
4. สังเกตการฝึกงานของนักศึกษาวําเป็นไปตามขอบขํายหรือไมํ อาจจะพิจารณาจากสมุด บันทึกการ
ฝึกปฏิบัติ หรือซักถามจากนักศึกษาและครูฝึก
5. ประสานกับครูฝึกหรือผู๎ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการ เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าของ การ
ฝึกงานและปรับแผนการฝึกงานตามความเหมาะสม
6. ให๎คาปรึกษาและแก๎ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานรํวมกับครูฝึก
7. ติดตาม แนะนาหาทางปูองกันและแก๎ปัญหานักศึกษาที่ขาดเรียน
8. วางแผนการสอนซํอมเสริมในสํวนที่นักศึกษาขาดจากการฝึกในสถานประกอบการ สอนซํอมเสริม
ในชั่วโมงสัมมนา หรือหาโอกาสนัดหมายในวันที่นักศึกษามาเรียนที่สถานศึกษา
10. ตรวจสมุดบันทึกการฝึกงาน และจดบันทึกให๎การเสนอแนะ
11. แนะนา วํากลําวตักเตือนนักศึกษาในสิ่งที่ไมํเหมาะสม ทั้งด๎านการปฏิบัติงาน การวางตน และ
ระเบียบ วินัยตําง ๆ
12. แจ๎งขําวสารตํางๆ ที่นักศึกษาควรทราบ
13. รายงานการนิเทศ โดยเสนอผํานหัวหน๎าแผนกที่ครูนิเทศก์สังกัด
14. จัดสัมมนาหลังจากครบกาหนดการฝึกงาน
15. ประเมินผลการฝึกรํวมกับสถานประกอบการ และรายงานผลตํอวิทยาลัย
16. ในระหวํางที่นักศึกษาฝึกงานครูนิเทศก์ควรติดตามการฝึกงานของนักศึกษาอยํางใกล๎ชิดและ
เดินทางไปนิเทศแหํงละ อยํางน๎อย 2 ครั้ง

