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   ทานผูปกครองทุกทานและนักเรียนนักศึกษาทุกคน

    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

   การอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และเทคโนโลยีบัณฑิต 

   (ปริญญาตรี) ไดจัดทําคูมือนักเรียน  นักศึกษาเลมน้ีข้ึนเพ่ือ

   เปนแนวทางและแนวปฎิบัติ  ระหวางท่ีศึกษาอยูในวิทยาลัย  

   สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของวิทยาลัย

   ไดอยางถูกตอง  เพ่ือประโยชนของนักเรียน  นักศึกษา  โดยเฉพาะ

   ชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 การจัดการศึกษาของวิทยาลัย  จะดําเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงสาธารณะสุขและประกาศของจังหวัดราชบุรี  เพ่ือใหนักเรียน  

นักศึกษามีความปลอดภัย  มีความรูและทักษะ  ตลอดจนไดรับการฝกงาน  การฝกประสบการณ

ในสถานประกอบการตามรูปแบบท่ีเหมาะสม

 ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีดูแลเอาใจใสบุตรหลานเปนอยางดี  มีการประสานกับครูท่ีปรึกษา

และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  ทําใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนสําเร็จการศึกษา  เปนคนดี  

คนเกง  ตามท่ีสังคมและประเทศชาติตองการ  มีงานทํามีรายได  และครอบครัวมีความสุข

ดร.สมพงษ  พนมชัย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูร้ัวของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  คูมือ

นักเรียน นักศึกษาน้ีเปนขอมูลเบ้ืองตนในการปฏิบัติตนของนักเรียน  

นักศึกษาทุกคน  ขอใหต้ังใจ  อดทน  ขยนั  หม่ันเพียร  เพ่ือความสําเร็จ

ตามท่ีมุงหวังไว

นายชุมพล  คําเทียน

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

 ขอตอนรับและแสดงความช่ืนชมทุกทานท่ีกาวเขามาเปนนักเรียน นักศึกษาใหม
ของวิทยาลัยฯ ในทุกสาขาวิชา  สถานศึกษาแหงน้ีมีช่ือเสียงมายาวนานต้ังแตป พ.ศ.2481 
เม่ือนักเรียน นักศึกษากาวเขามาแลว  ขอใหหม่ันศึกษาเรียนรูและเก็บเก่ียวประสบการณในร้ัว
วิทยาลัยแหงน้ี  นักเรียน นักศึกษาจําเปนจะตองพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและองคความรูตางๆ 
ในยคุปจจุบัน สามารถปรับตัวและมีความสุขกับการเรียนรู  มีความรับผิดชอบตอจนเองและสังคม
 ผมเช่ือม่ันวาสถานศึกษาแหงน้ีสามารถเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษา
ทุกทานในการศึกษาเลาเรียนตอไป

นายบรรเจิด  คุมมณี
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

 “สวัสดีครับ  นักเรียน  นักศึกษาใหมทุกคน  ขอใหศึกษา

เอกสารฉบับน้ีอยางละเอียด  อันจะเปนประโยชนตอการใชชีวิต

การเรียนในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ขอใหทุกคนต้ังใจเรียน  เพ่ืออนาคต

ของตนเอง  และความหวังของผูปกครอง

นายฐิติ  ขันธวิธิพร

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 ขอใหนักเรียน  นักศึกษาทุกคนต้ังใจศึกษาหาความรู  ท้ังวิชา
ภาคทฤษฏีและวิชาภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร  เพ่ือนําความรู  ทักษะ  
และประสบการณไปพัฒนาตนเองในการทํางานและดํารงชีวิตเปน
พลเมืองท่ีดีของชาติ  และขออํานวยพรใหทุกคนประสพความสําเร็จ
ในการศึกษาและมีความเจริญกาวหนาตามท่ีมุงหวังไวทุกประการ

นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
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 วิทยาลัยการเทคนิคราชบุรี  ตระหนักดีวานักเรียนนักศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่

จะเปนกําลังในการพัฒนาครอบครัวสังคมและประเทศชาติในอนาคต  การจัดการเรียนการสอนและ

การจดักจิกรรม  จงึมจีดุมงุหมายท่ีจะทําใหเกดิประโยชน  เพือ่การพฒันาความเจรญิงอกงามทางสติปญญา  

ความเปนเลิศทางวิชาการ  การมีทักษะและฝมือในสาขาวิชาชีพ  ความสมบูรณแข็งแรงของสุขภาพกาย  

สุขภาพจิต  ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

 ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ ทุกทาน  มีความปรารถนา

อันแรงกลาที่จะอบรมสั่งสอนใหลูกศิษยทุกคนมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และความประพฤติ

ที่เหมาะสมอันจะทําใหนักศึกษาเปนพลเมืองดีของชาติตอไป  ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือ

เปนอยางดีจากผูปกครองท่ีไดชวยกันหลอหลอมนักศึกษาของเราใหเปนคนดีมีความสมบูรณทั้งทาง

ดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสติปญญา  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ  

เพื่อใหการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ บรรลุตามนโยบายดังกลาว  จึงไดจัดทําหนังสือคูมือนักศึกษา

เลมนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ  คือ

 1. เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองไดรูจักวิทยาลัยฯ บุคลากร  แนวทางในการดําเนินงาน

  ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 2. เพื่อใชเปนคูมืออบรม  ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม

 3. เพื่อใชเปนคูมือสําหรับนักเรียน นักศึกษา  ไดศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  ระเบียบ  

แนวปฏิบัติขณะกําลังศึกษาอยู

 วทิยาลยัฯ หวังเปนอยางยิง่วา  หนังสอืคูมอืนกัเรยีนนกัศกึษาเลมนีจ้ะเปนประโยชนอยางแทจรงิ  

อันจะทําใหนักเรียนนักศึกษา  ผูปกครองและวิทยาลัยฯ รวมมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบรรลุ

เปาหมายที่ตั้งไว

 ขอขอบคุณผูปกครองทุกทาน  ขออวยพรใหนักเรียนนักศึกษาทุกคน  จงประสบความสําเร็จ

ในการเรียนมีความสุขในรั้ววิทยาลัยเทคนิคราชบุรีตลอดไป

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตั้งอยูเลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี 70000 ดวยพื้นท่ี 61 ไร  กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2481 โดยใชชื่อในขณะนั้นวา 

“โรงเรียนชางไมราชบุรี” โดยอาศัยพื้นที่ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  เปนการชั่วคราว  จากนั้น

ไดยายไปปลูกสรางใหมในที่ดินของราชพัสดุ  ในเขตตําบลบานไร  อําเภอเมืองราชบุรี  เมื่อป พ.ศ.2482 

และยายไปปลูกสรางใหมในท่ีดินของกองเสือปา  ซึ่งเปนที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีมาจนถึงปจจุบัน 

ป พ.ศ.2521 กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดโอนโรงเรียนการชางสตรีราชบุรี  มารวมกัน  และ

ไดเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2521 และไดใชชื่อนี้มาจวบจนกระทั่งปจจุบัน

ประวัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาประวัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 1 กันยายน 2481 โรงเรียนชางไมราชบุรี

 17 พฤษภาคม 2497 โรงเรียนการชางราชบุรี

 1 พฤษภาคม 2514 โรงเรียนเทคนิคราชบุรี

 1 ตุลาคม 2521 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ไดรับการยกยองจากกรมอาชีวศึกษาใหเปนสถานศึกษาดีเดนเมื่อป 

พ.ศ.2529 และไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2540 และป 2549 ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภท

สถานศึกษาขนาดใหญ  ในปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

11คูมือนักเรียน  นักศึกษา
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พระพุทธรูปปางลีลาประจําสถานศึกษา

ปรัชญาของวิทยาลัย
ฝมือเจนจัด  เครงครัดคุณธรรม  เลิศลํ้าวิชาการ

วิสัยทัศน
มุงมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพทุกระดับอยางมีคุณภาพ

สนองความตองการของสังคม

คูมือนักเรียน  นักศึกษา12

พันธกิจ
- เนนการวิจัยและพัฒนา  ใชขอมูลเปนหลักในการบริหารจัดการ

 - วางแผนรับนักเรียน  นักศึกษา  ตามความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ
 - สงเสริมการจัดการสหกิจศึกษา  ดวยรูปแบบทวิภาคี  และการ Top up technology
 - ระดมทรัพยากร  สรางความเขมแข็งใหกับวิทยาลัยจนพรอมที่จะเปดสอนไดในระดับ
  วิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี
 - เพิ่มประสิทธิภาพ  การเรียนใหเกิดผลผลิตและงานการคา
 - สรางความภูมิใจ  ใหรักถิ่นกําเนิดและสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่น
 - สนับสนุนและสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา  ในรูปแบบการรวมเปนสถาบัน

คุณธรรมอัตลักษณ
มีวินัย  สุจริต  จิตอาสา

สีประจําสถาบันการศึกษา  นํ้าเงิน - ขาว
สีนํ้าเงิน ใหความรูสกึสงบ  สขุมุ  สภุาพ  หนกัแนน  เครงขรมึ  เอาการเอางาน  

ละเอียด  รอบคอบ  สงางาม  มีศักดิ์ศรี  สูงศักดิ์  เปนระเบียบ  เรียบรอย  และถอมตน

สีขาว ใหความรูสึกบริสทุธิ ์ สะอาด  สดใส  ปราศจากมลทนิ  ดวยคณุสมบตัิ

และความรูสึกของสีทั้งสองนี้เองจึงเปนที่มาของ  สีนํ้าเงิน-ขาว  สีประจําสถาบันของพวกเรา  

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โทรศัพท 032-338544-5, 032-337228 โทรสาร 032-337477 WWW.RTC.AC.TH
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เทวานุสรณ

องคพระวิษณุกรรมมหาเทวาจารย
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การจัดการศึกษา
  ในปจจุบันวทิยาลัยเทคนคิราชบรุไีดเปดสอนในหลกัสตูรวิชาชพี  ประเภทอตุสาหกรรม  

พาณิชยกรรม  คหกรรม  และศิลปกรรม  โดยแบงเปน 3 หลักสูตร  ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  หลกัสตูร 3 ป รบัจากผูสาํเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนตน (ม.3) เปดสอน 21 สาขาวชิา  

ดังนี้

  1. สาขาวิชาชางยนต 2. สาขาวิชาชางกลโรงงาน

  3. สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 4. สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

  5. สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 6. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

  7. สาขาวิชาชางกอสราง 8. สาขาวิชาสถาปตกรรม

  9. สาขาวิชาการบัญชี 10. สาขาวิชาการตลาดและธุรกิจคาปลีก

  11. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 12. สาขาวิชาการเลขานุการ

  13. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 14. สาขาวิชาการโรงแรม

  15. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 16. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

  17. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 18. สาขาวิชาวิจิตรศิลป

  19. สาขาวิชาการออกแบบ 20. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

  21. สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 หลักสูตร 2 ป รับจากผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เปดสอน 22 สาขาวิชา  ดังนี้

  1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

  3. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 4. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

  5. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 6. สาขาวิชาไฟฟา

  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

คูมือนักเรียน  นักศึกษา14
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  9. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 10. สาขาวิชาการกอสราง

  11. สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 12. สาขาวิชาการบัญชี

  13. สาขาวิชาการตลาด 14. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

  15. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

  16. สาขาวิชาการเลขานุการ 17. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

  18. สาขาวิชาการโรงแรม 19. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

  20. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร

  21. สาขาวิชาการออกแบบ 22. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก

หลักสูตรปริญญาตรี (ทล.บ.)
 หลักสูตร 2 ป รับจากผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

เปดสอน 1 สาขาวิชา  ดังนี้  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง)

15คูมือนักเรียน  นักศึกษา
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สาขาวิชาที่เปดสอน (ฝายวิชาการ)
ที่ สาขาวิชา หัวหนาแผนก หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชางยนต
ชางกลโรงงาน
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต
เขียนแบบเครื่องกล
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคนิคพื้นฐาน
อาหารและโภชนาการ
แฟชั่นและสิ่งทอ
คหกรรมศาสตร
การโรงแรม
ออกแบบ
คอมพิวเตอรกราฟฟก
วิจิตรศิลป
ศิลปกรรมเซรามิก
การบัญชี
การจัดการสํานักงาน (เลขา)
การตลาด
ธุรกิจคาปลีก
คอมพิวเตอรธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

นายธนาศักดิ์
นายณรงคศักดิ์
นายสมฤกษ
นายวิจิตร
นายชาตรี
นายชาญณรงค
นายภูริพัฒน
นายสุรศักดิ์
นางสาวไมทอง
นายสมพงษ
นายชุนวัฒน
นางสาวบังอร
นางสาวกรณิการ
นางสาวภัทรธมาศ
นางกิจจิญา
นางสาวหทัยกานต
นางสาวนาขวัญ
นายโสพล
นายปยะ
นางเยาวพา
นางกุลรภัส
นางจามีกร
นางจามีกร
นางบุษกร
นายเฉลิมชัย

กูสุจริต
บุญชวย
อินทรเจริญ
ชัยมงคลมณี
ศรีวิเชียร
สวนพานิชย
สกูลคง
สุภาสุธากุล
เกิดกิ่ง
วงษวิไล
พณะงาม
กุสลางกูรวัฒน
แกวหลอ
รัตนไพฑูรย
อึ่งทอง
สุดสงวน
จันทรจํารัส
บุญศรีสวัสดิ์
สุขเจกพะเนาว
นาคพันธุ
หลวงเทพ
คําเทียน
คําเทียน
คําเปลว
งามทรัพย
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รายชื่อ  ผูบริหาร  ครู  บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ฝาย / สาขา / หมวด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

ผูบริหาร

นายสมพงษ พนมชัย ผูอํานวยการ

นายชุมพล คําเทียน รอง ผอ.ฝายบริหารทรัพยากร

นายฐิติ ขันธวิธิพร รอง ผอ.ฝายพัฒนากิจการนกัเรยีน นกัศกึษา

นายบรรเจิด คุมมณี รอง ผอ.ฝายวิชาการ

นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน รอง ผอ.ฝายแผนงานและความรวมมือ

นางวนัดดา สุวรรณเกษ งานบริหารงานทั่วไป

หัวหนางาน

นางบุบผา วินิจฉัยกุล งานบุคลากร

นายชาตรี ปนนาผล งานการเงิน

นางสาวพจนีย เกตุทอง งานการบัญชี

นายสมบูรณ ชุนหชัย งานพัสดุ

จ.ส.อ.อนันตเดช ประพันธพจน งานอาคารสถานที่

นายอาณัติ ทองมั่น งานทะเบียน

วาที ่ร.ต.เกรียงไกร กรรณแกว งานประชาสัมพันธ

นายศุภชัย ยะภูมินทร หมวดเอกสารการพิมพ

นายสมบูรณ ชุนหชัย หมวดยานยนต

วาที่ ร.ต.ภานุพล ปนรารัยนนท หมวดอนุรักษพลังงาน

- สถานวีทิยเุพือ่การศกึษาและพฒันาอาชพี

นางบุษกร คําเปลว งานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)

น.ส.วิภาวี สุฉันทบุตร งานวางแผนและงบประมาณ

น.ส.ญาณิศา หงษทอง งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

น.ส.รัชดาภรณ ตันติกําธน งานความรวมมือและการบริการชุมชน

นายคมกฤช ขํายัง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

น.ส.กรธนา โพธิ์เต็ง งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา

นายธนวัฒน แกลวทนงค งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธรุกจิ

นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยวัฒน พูลสวัสดิ์ ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา

น.ส.ศุภวรรณ เพชรประดิษฐ หมวดประกอบธุรกิจ

นายเสนาะ ขุนประเสริฐ งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา
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ฝาย / สาขา / หมวด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

หัวหนางาน

นายเอกภพ จันทรกูล งานครูที่ปรึกษา

วาที่ ร.ต.วัชระ แปนขอม งานปกครอง

นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางทิพวัลย เลงฮอ งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา

นายบุญเลิศ พวงมาลา งานโครงการพิเศษ

นายสมพงษ วงษวิไล งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

น.ส.ชนานาถ เต็มธนัน งานวัดผลและประเมินผล

น.ส.ญาณี กลั่นภูมิศรี งานวิทยบริการและหองสมุด

นายศุภชัย ยะภูมินทร งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวิโรจน กิตติวรปรีดา งานสื่อการเรียนการสอน

นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง หัวหนาสามัญสัมพันธ

หมวดวิชาภาษาไทย

น.ส.กรธนา โพธิ์เต็ง หัวหนาหมวด

น.ส.พรพรรณ มั่งคั่ง

น.ส.พัชราภรณ วันเพ็ญ

นายธนพล ศรีผดุง

หมวดวิชาสังคม

นายวิภาส หลอพิมพ หัวหนาหมวด

น.ส.ศุภวรรณ เพชรประดิษฐ

นายเขื่อนเพชร คลอยคลาย

น.ส.จิรญาภา พรมบุดดี

น.ส.จริยา มีตาด

หมวดวิชาพลานามัย

นายเสนาะ ขุนประเสริฐ หัวหนาหมวด

นายวิโรจน แกวคํา

นายทนงศักดิ์ ประทีป

น.ส.ปริยาภรณ ขุนประเสริฐ

นายภูมิพัฒน ยี่ตัน

หมวดวิชาคณิตศาสตร

น.ส.อารีรัตน ชมภูพันธ หัวหนาหมวด

นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง

น.ส.วิภาวี สุฉันทบุตร

น.ส.พรพิมล วัฒนาวงษ

น.ส.ปทมา พรหมชนะ



คูมือนักเรียน  นักศึกษา20

ฝาย / สาขา / หมวด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

หมวดวิชาวิทยาศาสตร

นางกุลธิดา นาคีสินธุ หัวหนาหมวด

นายมานิตย คงมา

นายเอกภพ จันทรกูล

นางทิพวัลย เลงฮอ

น.ส.กนกวรรณ อรุณมณี

น.ส.จิณัฐตา หอมบุบผา

น.ส.นพรัตน นุตวงษ

นายสิทธิศักดิ์ พูลสวาท

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

วาที ่ร.ต.เกรยีงไกร กรรณแกว หัวหนาหมวด

นางเสวีวร เรืองอินทร

นางพิมพิกาข จันทนะโสตถิ์

น.ส.ปนมณี ธรรมโสภินทกุล

น.ส.อรัญญา ลาดสูงเนิน

นายพีรณัฐ จิตรดํารงค

น.ส.วรดา จิตรงามขํา

น.ส.ธัญลักษณ แกวศรี

น.ส.ณัฐชา สายสวาท

น.ส.จิดาภา เส็งประเสริฐ

น.ส.กนกพร วงศวีระไพบูลย

น.ส.วิมลทิพย บุญเกตุ

หมวดวิชาภาษาจีน
น.ส.ภัทรธมาศ รัตนไพฑูรย หัวหนาหมวด

น.ส.ชลขวัญ แสงเทียน

แผนกวิชาชางยนต

นายธนาศักดิ์ กูสุจริต หัวหนาแผนก

นายสมบูรณ ชุนหชัย

นายศุภชัย ยะภูมินทร

นายอุดมพงษ โกศลธนทรัพย

นายวิศณุ ทองเฝอ

นายคมสัน ชะตารุง

นายบุญเลิศ พวงมาลา

นายคํานวณ ดําเนินคุณากร
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ฝาย / สาขา / หมวด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวิชาชางยนต

นายเสกสรรค เปรมบํารุง

นายอาภรณ เสลาฤทธ์ิ

วาที่ ร.ต.อนุพงษ ชํานาญกิจ

นายเฉลิมชัย แกวคํา

นายเศรษฐวุฒิ สายสุดใจ

นายวีรพงศ เรืองสันติ

นายสราวุฒิ รูปน

น.ส.กนกวรรณ ตันจินดารัตน

นายมรรค มาลัยพวง

นายมงคล รอดวัณโน

นายชัยวฤทธิ์ หนูเจริญ

นายภานุวัฒน พลายแกว

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

นายณรงคศักดิ์ บุญชวย หัวหนาแผนก

นายสมฤกษ อินทรเจริญ

นายพงษศักดิ์ คําเปลว

น.ส.นิศาชล จันทรทอง

นายมานนท กองแดง

นายประวิทร ศรีสมุทร

นายสมบัติ ทองศรีสมบูรณ

น.ส.สิรินาถ อินโอภาส

นายพิชาญ ศิริบุตร

นายวันชัย เหนือมณีมงคล

นายพีรภัทร คําเปรม

น.ส.วรรณพร เหลาชิด

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

นายวิจิตร ชัยมงคลมณี หัวหนาแผนก

นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง

นายมรุต บุญเชิด

นายพีรพงศ ลาภสมิทธิ์
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ฝาย / สาขา / หมวด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

นายชาญณรงค สวนพานิชย หัวหนาแผนก

วาที่ ร.ต.วัชระ แปนขอม

จ.ส.อ.อนันตเดช ประพันธพจน

นายสุริยนต ฉิ่งแกว

นายวชิรวุธ หมอทรัพย

นายวิษณุ ใหญยง

นายวงศกร สุขนอย

นายปวเรศ รอบรัมย

สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

นายชาตรี ศรีวิเชียร หัวหนาแผนก

น.ส.ญาณี กลั่นภูมิศรี

นายชนาธิป ตนะทิพย

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายชุนวัฒน พณะงาม หัวหนาแผนก

น.ส.รักษินา บัวทอง

นายบุญสง เจิมจวง

นายจรัญ นาคคําแหง

นายสิทธิโชค แกววิจิตร

สาขาวิชาชางไฟฟา

นายภูริพัฒน สกูลคง หัวหนาแผนก

วาที่ ร.ต. ภานุพล ปนรารัยนนท

นายปรีชา หลวงปลัด

นายอาคม จันทรกระจาง

นายประเสริฐ เตชะเทียนวิจิตร

นายธนู แสงอุทัย

นายภูมิพัฒน แปงใส

นายชัยวัฒน พูลสวัสดิ์

นายเจริญศักดิ์ มีแกว

น.ส.ปราณี มงคลสัจจา

นางรักษิณากัญญ เบญญาบุณาพจน

นายรัฐภพ อรุณสิริรัตน

นายเจษฎา เปรมบํารุง
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ฝาย / สาขา / หมวด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวิชาชางไฟฟา

นายวัชระ บัวโฉม

นายสาโรจน สรอยสน

นายพินิจนัย สิทธิไทย

น.ส.ชนิดา นอยใสย

นายภาณุพงศ วงคกลาง

นายอัษฏาวุธ จําปานิล

นายธนภัทร สรอยอึ้ง

นายวรพล คงเมือง

นายคณิน คําหลอ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล หัวหนาแผนก

นายวิโรจน กิตติวรปรีดา

นายคมกฤช ขํายัง

นายภัทร ทองสามสี

นายปญญา ฉัยยะ

นายหาญ เพ็ญแสง

นายอาณัติ ทองมั่น

นายธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์

นางกาญจนา กูสุจริต

นายเดชา ลาภนิมิตรชัย

น.ส.ภาวิณี ปานันตา

นายณัฐดนัย คงมั่น

นายกฤษณุชา อวมสน

น.ส.ณัชพิมพ เหลืองอราม

นายขวัญชัย ออกฉิม

นายธนวัฒน มะลิขาว

สาขาวิชาชางกอสราง

น.ส.ไมทอง เกิดกิ่ง หัวหนาแผนก

นายวิโรจน กาวกิจประเสริฐ

นายทราวุธ ชวยดํารงค

นายวินัย รุงถิ่น
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ฝาย / สาขา / หมวด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวิชาชางกอสราง

น.ส.สุมนัสยา ชวนชิด

นายชัยณรงค ประดับนาค

น.ส.ณัฐสินี นิมาภาศ

นายสุปรีชา มั่นใจ

น.ส.กรรณิกา ศิลาเรียม

น.ส.ศุภนิดา เบียดกระสินธุ

นายจักริน อินทรคํา

น.ส.ชาลิสา อินทมาตย

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตย

นายสมพงษ วงษวิไล หัวหนาแผนก

นายไชยศิริ ทองอุทัย

นายพิพัฒนพร มณีจันทร

นายสิงหขร กลางใจ

นายภูมิ ชิ้นอินมนู

นายวรวัฒน ไพศาลนันท

สาขาวิชาการบัญชี

นางเยาวพา นาคพันธุ หัวหนาแผนก

น.ส.พจนีย เกตุทอง

น.ส.ศิริกาญจณ บุญใส

นายสมาน สืบนุช

น.ส.แพรวพรรณ เอี่ยมกิจ

น.ส.วิชาดา นามสิงห

น.ส.ปราณปรียา จูเจย

น.ส.วรัมพร อินทรา

สาขาวิชาการเลขานุการ

นางกุลรภัส หลวงเทพ หัวหนาแผนก

นางบุบผา วินิจฉัยกุล

นางณัชมน อํานวยชัย

นางลัดดา พิมพสกุลานนท
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ฝาย / สาขา / หมวด ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวิชาการตลาด

นางจามีกร คําเทียน หัวหนาแผนก

นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล

นางภมาพร พุทธิกีฏกวีวงศ

นายชาตรี ปนนาผล

น.ส.ชลขวัญ แสงเทียน

น.ส.พัชราภรณ เลาวิลาศ

น.ส.สมใจ เลียบจร

น.ส.อทิตยา ปติชนกนันท

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

นางบุษกร คําเปลว หัวหนาแผนก

น.ส.ภัคนิภา ธิติเวสส

นางจันทนา สกูลคง

น.ส.ญาณิศา หงษทอง

น.ส.วัลยลิกา อินทรคํา

นายธนกฤต นาคแจง

น.ส.อุไรวรรณ มีแสง

น.ส.กาญจนา นิลนวล

น.ส.อนงคนาถ จันอน

น.ส.กมลชนก สุขพอสม

นายฤทธิเกีรยติ สุวรรณพันธ

น.ส.สุมิตตา เจิมจันทึก

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน

นายเฉลิมชัย งามทรัพย หัวหนาแผนก

นายธนวัฒน แกลวทนงค

นายธิวากรณ ราชา

สาขาวิชาการโรงแรม

นางกิจจิญา อึ่งทอง หัวหนาแผนก

น.ส.ชนานาถ เต็มธนัน

น.ส.รัชดาภรณ ตันติกําธน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
น.ส.ภัทรธมาศ รัตนไพฑูรย หัวหนาแผนก

นางรัชนี เตชะเทียนวิจิตร
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ฝาย / สาขา / หมวด ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

น.ส.กรณิการ แกวหลอ หัวหนาแผนก

น.ส.กนกเนตร คําอาง

น.ส.ฐิติมา พ่ัวเหล็ก

สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ

น.ส.บังอร กุสลางกูรวัฒน หัวหนาแผนก

น.ส.อวัศยา ภมร

น.ส.กัญญารัตน คงประทีป

นายพิตตินันท เคราเครือ

นายวีรยุทธ เปลี่ยนสําโรง

น.ส.รติมา อ่ิมไว

สาขาวิชาวิจิตรศิลป

นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์ หัวหนาแผนก

น.ส.พัชยา ยุกตะนันทน

นายวุฒิชัย แกวกอง

สาขาวิชาออกแบบ/

คอมพิวเตอรกราฟก 

น.ส.หทัยกานต สุดสงวน หัวหนาแผนก

น.ส.นาขวัญ จันทรจํารัส หัวหนาแผนก

นายสมโภชน หลวงเทพ

น.ส.วรรณสิริ สินทรธราศรี

น.ส.กาญจนา จันทรปรุง

น.ส.กมลชนก สุทธิเชษฐ

นายปยศักดิ์ ลักษณะโต

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค

นายปยะ สุขเจกพะเนาว หัวหนาแผนก

น.ส.ตรัยรัตน แทนบุตร

นายธีรยุทธ จันทรปอม

ครูอาสาสมัคร

Mr.Sonam Tshering

Mr. Lau Raj Bhattarai

Mr.Sonam Chophel

สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส

นายคมกฤช ขํายัง หัวหนาแผนก

นายวิโรจน กิตติวรปรีดา

นายภัทร ทองสามสี



27คูมือนักเรียน  นักศึกษา

ขอปฏิบัติของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับงานตางๆ

การเปนนักเรียน  นักศึกษา
ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามที่

วิทยาลัยฯ กําหนด
  วิทยาลัยฯ จะออกบัตรประจําตัวใหนักศึกษาทุกคน  บัตรประจําตัวนี้มีอายุไมเกิน 3 ป สําหรับ
นักเรียนหลักสูตรระดับ ปวช. และไมเกิน 2 ป  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับ ปวส. ถาบัตรประจําตัว
หมดอายุในระหวางที่มีสภาพนักศึกษา  วิทยาลัยฯ จะตออายุใหเปนปๆ ไป

นักเรียน  นักศึกษาจะตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษา  นําติดตัวอยูตลอดเวลาระหวางที่นักศึกษา

อยูในวิทยาลัยฯ และตองแสดงบัตรทุกครั้งที่มาติดตอกับวิทยาลัยฯ และเขาสอบ

 การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน  นักศึกษา การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน  นักศึกษา
การพนสภาพนักศึกษา  ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

  1. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  2. ไมลงทะเบียนรายวิชาตามระยะเวลาที่วิทยาลัยฯ กําหนด
  3. ลาออก
  4. ถึงแกกรรม
  5. สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพเนื่องจาก
   5.1 ขาดการเรียนติดตอกันเกิน 15 วัน
   5.2 ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  ภายในเวลาที่วิทยาลัยฯ กําหนด
   5.3 ประพฤติฝาฝน  กฎ  ระเบียบขอบังคับ  และขอตกลงของวิทยาลัยฯ
   5.4 ตองโทษคดีอาญา
   5.5 ขาดพื้นฐานความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
โดยผูเขาเรียนตองมีความประพฤติเรียบรอย  รางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ  มีภูมิลําเนา
เปนหลักแหลง  มีผูปกครองที่เชื่อถือไดรับรอง  เปนตน
   5.6 ไมลงทะเบียนตามเวลาที่กําหนด
   5.7 มีผลเรียนตํ่ากวาเกณฑ
    5.7.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     1) เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาคเรียน  และไดระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.50
     2) เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 4 ภาคเรียน    และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตํ่ากวา 1.75

1. งานทะเบียน
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     3) เม่ือลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน  และไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ต่ํากวา 1.90
    5.7.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     1) เมื่อลงทะเบียนเรียนครบ 2 ภาคเรียน  และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตํ่ากวา 1.75
     2) เม่ือลงทะเบียนเรียนครบ 4 ภาคเรียน  และไดรับคะแนนเฉล่ียสะสม
ต่ํากวา 1.90

 การรักษาสภาพนักเรียน - นักศึกษา การรักษาสภาพนักเรียน - นักศึกษา
  1. มาติดตองานทะเบียนภายใน 2 สัปดาหหลังเปดภาคเรียนขอรับใบคํารองรักษาสภาพฯ
  2. พบครูที่ปรึกษา  หัวหนาแผนก  งานทะเบียนเพื่อขออนุมัติ
  3. ชําระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพ  กับงานการเงิน
  4. นําใบคํารองพรอมใบเสร็จรับเงินมามอบใหงานทะเบียน  และรับหลักฐานการรักษาสภาพ
ประจําภาคเรียนนั้นๆ (รักษาสภาพติดตอกันไมเกิน 2 ภาคเรียน)

 การขอกลับเขาเรียน การขอกลับเขาเรียน
  ผูพนสภาพนักศึกษา  หรือถูกสั่งพักการเรียน  ถาประสงคจะกลับเขาเรียน  ตองยื่นคํารองขอ
กลับเขาเรียนภายใน 1 ป นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักศึกษา  เมื่อวิทยาลัยฯ อนุญาต  จึงกลับเขา
เรียนได  หากมาติดตอหลังพนกําหนด 1 ป ตองสมัครเขาเปนนักศึกษาใหม  แลวนําผลการเรียนเดิมมา
โอนได  แตตองมีผลการเรียนไมตํ่ากวา 2.00

 ขั้นตอนการขอกลับเขาศึกษาตอ (ออกไปไมเกิน 1 ป) ขั้นตอนการขอกลับเขาศึกษาตอ (ออกไปไมเกิน 1 ป)
  1. มาพบหัวหนาทะเบียน  เพื่อทําคํารองขอกลับเขาเรียน
  2. คํารองฯ จะผานความเหน็ชอบจากครทูีป่รกึษา  หวัหนาแผนกวชิา  งานทะเบยีนจะนาํเสนอ
ขออนุมัติผูบริหารวิทยาลัยฯ
  3. คํารองขอตามขอ 2 ไดรับอนุมัติแลวใหนักเรียนพาผูปกครองมาทําสัญญาการเปนนักเรียน - 
นักศึกษา 2 ฉบับ  ที่งานทะเบียนและแผนกวิชา
  4. ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติ

การลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียนการลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียน
  1. พบครูที่ปรึกษาเพื่อรับบัตรลงทะเบียนประจําภาคเรียน
  2. กรอกรายละเอียดลงในบัตรลงทะเบียนในชองวางที่กําหนดใหครบถวนถูกตอง
  3. นําบตัรลงทะเบยีนไปใหครูทีป่รกึษา, งานปกครองและงานสวสัดิการพยาบาลลงนามเหน็ชอบ
  4. นาํบตัรลงทะเบยีนทีไ่ดรบัอนมุตัแิลวไปชาํระเงินบาํรุงการศกึษา (ถาลงทะเบยีนตางจากกลมุ
เรียนตองใหเจาหนาที่ทะเบียนคิดเงินใหม)
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  5. นําบัตรลงทะเบียน  สําเนาแสดงการชําระเงินมาเปนหลักฐานเพื่อสงมอบใหงานทะเบียน  
งานทะเบียนจะตัดสวนของนักเรียน นักศึกษาใหไวเปนหลักฐาน
  6. งานทะเบียน  จะรวบรวมใบลงทะเบียนแยกตามกลุมเรียนนําสงงานการเงินวิทยาลัยฯ
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูลงทะเบียน  และงานการเงินจะเปนผูนัดหมายใหนักเรียน - นักศึกษา  
ไปขอรับใบเสร็จรับเงินเก็บไวเปนหลักฐาน / นําไปใหผูปกครองดําเนินการเบิกจายตอไป
  7. นักเรียน - นักศึกษาท่ีมีปญหาเรื่องเงินคาลงทะเบียน  ใหนําผูปกครองที่แทจริงมาพบ
หวัหนางานทะเบยีนเพือ่ทาํสญัญาขอผอนผนัการชาํระเงนิกบัทางวทิยาลยั  โดยแบงชําระออกเปน 2 งวด  
งวดแรกในวันลงทะเบียน  งวดที่ 2 ภายในภาคเรียนกอนสอบปลายภาค

การขอผอนผันชําระคาลงทะเบียนการขอผอนผันชําระคาลงทะเบียน
  นักศึกษาที่มีเหตุขัดของทางการเงิน  ประสงคจะขอผอนผันการชําระคาลงทะเบียนรายวิชา  
จะตองปฏิบัติ  ดังนี้
  1. ตองนําผูปกครองมาเขียนคํารองตามแบบของวิทยาลัยฯ ตอผูอํานวยการที่งานทะเบียน 
ตามวัน  เวลา  ที่วิทยาลัยฯ กําหนดเปดรับลงทะเบียน
  2. ขอผอนชําระไดเฉพาะคาลงทะเบียนรายวิชาเรียนเทานั้น
  3. การผอนชําระแบงออกไดเปน 2 งวด  และการชําระเงินงวดสุดทายตองชําระให

เสร็จสิ้นกอนวันสอบปลายภาคเรียนไมนอยกวา 2 สัปดาห  มิฉะนั้น  นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบใน

ภาคเรียนนั้น  และไมไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น

 การเรียนเพื่อสอบปรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้น (Regrade) การเรียนเพื่อสอบปรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้น (Regrade)
  1. แนวทางปฏิบัติ
   1.1 ตองมาลงทะเบียนตามวัน  เวลา  ที่วิทยาลัยฯ กําหนด  หรือไมเกิน 15 วัน  นับแต
วันเปดภาคเรียน  หรือไมเกิน 5 วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
   1.2 ตองมาลงทะเบยีนดวยตัวเอง  และตองไดรับความเหน็ชอบจากครท่ีูปรกึษา  และครผููสอน
   1.3 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้น  จะตองมีเวลาที่ไมตรงกับรายวิชาเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนไวแลวในภาคเรียนนั้น
  2. เงื่อนไข
   2.1 ตองเปนรายวิชาที่ไดรับระดับผลการเรียนตํ่ากวา 2.00
   2.2 ถาเปนรายวชิาในหมวดวชิาเลอืก  จะเรยีนซ้ํารายวชิาน้ันหรอืเลอืกเรยีนวชิาอ่ืนแทนได 
(ระบุใหชัดเจนวาเรียนแทนวิชาใด)
   2.3 ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว  ถาเปนการเรียนแทน  ตองไดรับผล
การเรียน 2.00 ขึ้นไป
   2.4 ถาเปนการเรียนซํ้าหรือเรียนแทนแลว  และสอบไดผลการเรียน 0 (ศูนย) ใหถือวาได
ระดับผลการเรียนตามเดิม  ยกเวน  กรณีสอบตกเพราะเหตุทุจริต
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   2.5 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จะทําไดเมื่อสอบไดระดับผลการเรียน 2.00 
ขึ้นไป  และนับจํานวนหนวยกิตมาเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว  สําหรับรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร
การเรยีนเพือ่สอบปรบัคาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม  นกัศกึษาควรกระทาํอยางยิง่ในกรณีทีไ่ดคะแนนเฉลีย่
สะสมนอย  จนอาจถกูใหพนสภาพการเปนนักศกึษา  และควรงดเรยีนในบางรายวชิาดวย  ทัง้นีใ้หปรกึษา
ครูที่ปรึกษา  และครูประจํารายวิชาดวย

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน (รีเกรด) ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน (รีเกรด)
  1. ตรวจสอบรายวิชาและตารางสอนของรายวิชาที่จะเรียนเพิ่มกับงานหลักสูตรฯ
  2. รับบัตรลงทะเบียนเพิ่มที่งานทะเบียน
  3. พบครผููสอน  พบครทูีป่รกึษา  และงานปกครองลงนามเหน็ชอบในการลงทะเบยีนเพิม่รายวชิา
  4. พบหวัหนางานหลกัสตูรตรวจสอบตารางสอน (ตองไมซํา้ซอนกบัตารางเรยีนเดมิของนกัเรยีน) 
   และลงรายวิชาเพิ่มไมเกินจํานวนที่งานหลักสูตรกําหนด
  5. พบเจาหนาที่ทะเบียน  คิดจํานวนเงินคาลงทะเบียนเพิ่ม
  6. พบเจาหนาที่การเงิน  ชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา
  7, สงบัตรลงทะเบียนเพิ่มที่งานทะเบียน  และรับหลักฐานการลงทะเบียนเพิ่ม

 การลงทะเบียน  การถอน  และการเพิ่มรายวิชา การลงทะเบียน  การถอน  และการเพิ่มรายวิชา
  เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชาในภาคเรียนปกติภาค
นั้นๆ ไปแลวก็ตาม  นักศึกษายังสามารถขอลงทะเบียน  ขอเปลี่ยน  ถอน  หรือเพิ่มรายวิชาในภาคเรียน
นั้นไดอีกแตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังนี้
  1. การขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว  ตองกระทําภายใน 15 วัน นับแตวันเปดภาค
เรียนปกติ  หรือภายใน 5 วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
  2. การถอนรายวิชา  ตองกระทําภายใน 30 วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนปกติ  หรือภายใน 5 วัน  
นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน  การถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลา  และผลการเรียนในภาคเรียนนั้น  
จะปรากฏเปน 0 ทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลง
  3. การเพิม่รายวชิา  ปฏบัิตเิชนเดยีวกบัขอ 1 ท้ังนีร้ายวชิาท่ีขอลงทะเบยีนเพิม่  ตองมเีวลาเรยีน
ไมตรงกบัรายวชิาทีล่งมาแลว  อนึง่การเปลีย่น  การถอน  หรอืการเพิม่รายวชิา  จะตองไดรบัความเห็นชอบ
จากครูผูสอนรายวิชานั้น  และครูที่ปรึกษา

 ถอนรายวิชาในกําหนด  ปฏิบัติดังนี้ ถอนรายวิชาในกําหนด  ปฏิบัติดังนี้
  1. ขอบัตรถอนรายวิชาที่งานทะเบียน
  2. พบครูที่ปรึกษาลงนามอนุมัติถอนรายวิชา
  3. พบครูผูสอนประจําวิชา  ลงนามรับทราบการถอนรายวิชา
  4. สงบัตรถอนรายวิชาทีง่านทะเบียนและรบัหลกัฐานแสดงการถอนรายวชิาสวนของนกัศกึษา
กลับไปเปนหลักฐาน
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การถอนรายวิชาหลังกําหนด  กระทําไดในกรณีที่นักเรียน - นักศึกษาเจ็บปวยแพทยสั่งใหพัก
รักษาตัวเปนระยะเวลานาน  หรือเกิดอุบัติเหตุแกรางกายไมสามารถเรียนไดในภาคเรียนนั้น
  1. พบครูที่ปรึกษา  ทําคํารองขอถอนรายวิชาพรอมทั้งแสดงหลักฐานตางๆ (ใบรับรองแพทย
หรืออื่นๆ มาประกอบคํารอง)
  2. สงหลักฐานตามขอ 1 ท่ีงานทะเบียน  งานทะเบียนจะเสนอเรื่องขออนุมัติจากผูบริหาร
วิทยาลัย
  3. แจงครูที่ปรึกษา  อาจารยผูสอนรายวิชา
  4. สงบัตรถอนรายวิชาที่งานทะเบียน  และรับหลักฐานการถอนรายวิชา

 การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิ์ในการสอบ การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิ์ในการสอบ
  ในภาคเรยีนหนึง่ๆ นกัศกึษาตองมเีวลาเรยีนในแตละวชิาไมตํา่กวารอยละ 80 ของเวลาเรยีนเตม็
สําหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบรายวิชานั้น  ยกเวนมีเหตุจําเปนสุดวิสัย  วิทยาลัยฯ จะพิจารณา
อนุญาตเปนรายๆ ไป

 การขออนุญาตเลื่อนการสอบ การขออนุญาตเลื่อนการสอบ
  นักศึกษาจะกระทําได  ในกรณีดังตอไปนี้
  1. ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยระหวางการสอบ  หรือกอนการสอบ
  2. ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฏหมาย
  3. เปนตวัแทนเขารวมประชมุ  หรอืกจิกรรมอืน่ๆ โดยทีว่ทิยาลยัฯ อนญุาตเปนลายลกัษณอกัษร
  4. ใหยื่นคํารองพรอมหลักฐาน  เพื่อวิทยาลัยฯ พิจารณายินยอมกอนวันทําการสอบ 3 วัน 
หากไมสามารถกระทําได  วทิยาลยัฯ จะพจิารณาเปนรายๆ ไป หากปรากฏวานกัศึกษาคนใด  ไมเขาสอบปลายภาค
และไมมีหลักฐานอนุญาตการเลื่อนสอบ  นักศึกษาผูนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาที่ขาดสอบ  
และตองชําระคาหนวยกิตในรายวิชานั้นๆ สําหรับระดับ ปวส. ตามวัน  เวลา  ที่วิทยาลัยฯ กําหนด

 การสอบทดแทนหรือทํารายวิชาใหสมบูรณ (มส.) การสอบทดแทนหรือทํารายวิชาใหสมบูรณ (มส.)
  1. ตรวจสอบรายชื่อวาไดรับอนุมัติใหเลื่อนสอบหรือทํารายวิชาใหสมบูรณที่งานวัดผล

  2. ขอใบคํารอง  มส. จากงานวัดผล

  3. พบครูผูสอนกําหนดวันสอบ

  4. พบงานทะเบียนกําหนดวงเงินที่ตองชําระ

  5. พบเจาหนาที่การเงินเพื่อชําระเงิน

  6. นําใบคํารองเขาสอบตามกําหนดของครูผูสอนและมอบใบคํารองแกครูผูสอนทําการสอบ

   ใหระดับคะแนน

  7. ครูผูสอนนําใบคํารองเสนอหัวหนาแผนก  หัวหนางานวัดผลดําเนินการตามระเบียบ
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การสอบแก มส. / 0การสอบแก มส. / 0
  สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช. เทานั้น
  ถานักเรียนรายใด  สอบรายวิชาใดๆ ไดระดับผลการเรียน 0 ใหติดตอยื่นคํารองขอสอบแกตัวที่
งานทะเบียนเพื่อขอสอบแกตัวใหม (สอบซอม) ภายในวัน  เวลา  ที่วิทยาลัยฯ กําหนด ไดจํานวน 1 ครั้ง  
และรายวิชาที่สอบแกตัวจะไดรับผลการเรียนไมเกิน 1

ขั้นตอนการสอบแกตัว (เฉพาะระดับ ปวช.)ขั้นตอนการสอบแกตัว (เฉพาะระดับ ปวช.)
  1. ขอใบคํารองสอบแกตัวที่งานทะเบียน  ภายในกําหนดของวิทยาลัยฯ
  2. พบครูผูสอนเซ็นอนุมัติและกําหนดวันสอบ

การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ฯลฯการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ฯลฯ
 1. เขียนคํารองขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ฯลฯ ใหชัดเจน

  2. ถายสําเนาเอกสารหลักฐานประกอบคํารอง
  3. สงเอกสารที่งานทะเบียน

การขอลาพักการเรียนการขอลาพักการเรียน
  1. การลาพักการเรียน  ขอลาพักการเรียนได  ในกรณีดังตอไปนี้
   1.1 ไดรับทุนใหไปศึกษาหรือดูงาน  หรือเปนตัวแทนของวิทยาลัยฯ ในการเขารวมประชุม
สัมมนาหรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเสริม
   1.2 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทย
   1.3 กรณลีาพกัเพือ่รบัราชการทหารกองประจาํการใหลาพกัไดจนกวาจะไดรบัการนาํปลด
   1.4 เหตุจําเปนอื่นๆ ที่วิทยาลัยฯ เห็นสมควร
  2. ขอลาพักการเรียนติดตอกันไดไมเกิน 1 ป (ยื่นคํารองทุกภาคเรียน)
  3. การลาพักการเรียนใหนําผูปกครองมาติดตอกับงานทะเบียนของวิทยาลัยฯ พรอมแสดง
หลักฐานประกอบการพิจารณา
  4. เมื่อพนกําหนดเวลาขอลาพักการเรียน  หรือถูกส่ังพักการเรียน  ใหติดตองานทะเบียน
ของวิทยาลัยฯ เพื่อยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันพนกําหนด  หากพน

จากเวลาที่กําหนดนี้ถือวาพนสภาพนักศึกษา  เวนแตเหตุสุดวิสัย

การลาออก (ระหวางการศึกษา)การลาออก (ระหวางการศึกษา)
  1. เขยีนใบคาํรองขอลาออก  โดยพาผูปกครองพรอมบตัรประชาชนมาลงนามอนญุาตใหนักเรยีน 
- นักศึกษาลาออก
  2. ผานความเหน็ชอบของครทูีป่รกึษา  หวัหนาแผนก  งานหองสมดุ  งานการเงนิ  งานทะเบยีน  
งานกิจกรรม  งานแนะแนว  รองผูอํานวยการ  ผูอํานวยการ

  3. นํารูปถาย  ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป  มามอบใหงานทะเบียน
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 4. ใบรวมกิจกรรมชมรม
  5. ตดิตอขอรบัหลกัฐาน  สาํเนา รบ.1 หลงัจากสงมอบหลักฐานครบถวนประมาณ 5 วนัทาํการ
  ใหบิดา  หรือมารดา  หรือผูปกครองที่มาทําสัญญาวันมอบตัวนักศึกษา  เปนผูย่ืนคํารองตอ
นายทะเบียนและรับรองการลาออกของนักศึกษา

การขอเรียนซํ้าการขอเรียนซํ้า
  1. ถานักเรียนระดับ ปวช. ที่ไดรับคะแนนผลการเรียนรายวิชาใดๆ ขส. ขร. ถพ. ท. มท. และ
สอบแกตัวไป 1 ครั้ง  แลวไมผาน  จะตองเรียนรายวิชานั้นซํ้า
  2. นักเรียนระดับ ปวส. ที่ไดรับคะแนนผลการเรียนรายวิชาใด ขส. ขร. ถพ. ท. มท. และ 0 
จะตองเรียนรายวิชานั้นซํ้า
  3. รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนซํา้  ตองมเีวลาเรียนไมตรงกบัรายวชิาอืน่ๆ ทีไ่ดลงทะเบยีนรายวชิา
และในภาคเรียนนั้นๆ โดยยื่นคํารองขอเรียนซํ้าที่งานทะเบียนตามเวลาที่กําหนด

การสอบเทียบความรูการสอบเทียบความรู
  นกัศกึษาสามารถสมคัรสอบเทียบความรู  รายวชิาทีวิ่ทยาลยัฯ เปดสอนไดโดยไมตองใชเวลาเรียน
แตใหยืน่คํารองตองานทะเบยีนตามวนั  เวลา  ท่ีกําหนด  ซึง่วทิยาลยัฯ จะเปดสอบเทยีบความรูภาคเรยีนละ 
1 ครัง้  หากสอบเทยีบความรูไมผาน  จะสอบแกตวัในภาคเรยีนถดัไปกไ็ด  โดยตองยืน่  ขอคาํรองตามระเบยีบ

การขอใบรับรองการเปนนักเรียนนักศึกษาการขอใบรับรองการเปนนักเรียนนักศึกษา
  1. เขียนคํารองขอที่งานทะเบียน
  2. ชําระคาธรรมเนียม  ฉบับละ 20 บาท (ทั้งสําเร็จแลวและกําลังเรียน)
  3. สงรูปถายเครื่องแบบนักเรียน  นักศึกษา  ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
  4. ติดตอขอใบรับรองภายหลังสงคํารองประมาณ 3 วันทําการ

การขอเอกสารรับรองผลการศึกษาการขอเอกสารรับรองผลการศึกษา
  1. เขียนคํารอง ขอ รบ.1
  2. ชําระคาธรรมเนียม  ฉบับละ 20 บาท (ทั้งสําเร็จแลวและกําลังเรียน)
  3. สงรูปถายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป (รูปขาวดํา)
  4. ติดตามเอกสารและขอรับภายใน 3 วัน หลังจากสงคํารอง

การแจงจบการศึกษาการแจงจบการศึกษา
  นักเรียน - นักศึกษา  ท่ีเรียนปรับระดับคะแนนใหจบตามหลักสูตร  เมื่อสํารวจระดับคะแนน
แลวเขาเกณฑจบ  จะตองมาทําหลักฐานแจงจบมาใหที่งานทะเบียน  ดังนี้
  1. เขียนแบบฟอรมแจงจบ
  2. นํารูปถายขนาด 1 นิ้ว ขาว - ดํา (เทานั้น) ระดับ ปวช. จํานวน 3 รูป ระดับ ปวส. 
   จํานวน 3 รูป
  3. ใบรวมกิจกรรมชมรม
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562
 - เน นความสอดคล องและการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ รวมถงึแผนการศกึษา

แหงชาติ  และประชาคมอาเซียน  ทั้งระดับชุมชน  

ทองถิ่น  และระดับชาติ

 โดยเนนใหผูสาํเร็จการศึกษามคุีณภาพครอบคลุม

อยางนอย 4 ดาน

 1. ดานคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

 2. ดานความรู

 3. ดานทักษะ

 4. ดานความสามารถในการประยุกตใชและ

ความรับผิดชอบและเนนคุณคาของสถาบันชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตริยเปนสําคัญ

 - ใชระยะเวลา 3 ปการศกึษา  ปการศกึษาละ 

2 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 18 สัปดาห

 การเรียนในระบบชั้นเรียนใหสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดการสอนไมนอยกวา

สปัดาหละ 5 วนั  วันละไมเกนิ 7 ชัว่โมง  โดยกาํหนด

ใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

● กําหนดหนวยกิตตลอดหลักสูตรระหวาง 

103 - 110 หนวยกิต

● รายวิชาทฤษฏี  บรรยาย/อภิปราย  

ไมนอยกวา 18 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต

● รายวิชาปฏิบัติ  การทดลอง/ฝกปฏิบัติ  

ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต

● รายวิชาปฏิบัติการฝกปฏิบัติในโรงงาน

หรือภาคสนาม  ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง/ภาคเรียน

เทากับ 1 หนวยกิต

● รายวิชาทวิภาคี  ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง/

ภาคเรียน  เทากับ 1 หนวยกิต

● การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพใน

สถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการไมนอยกวา 

54 ชั่วโมง/ภาคเรียน  เทากับ 1 หนวยกิต

● การทําโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  

ไมนอยกวา 54 ชัว่โมง/ภาคเรียน เทากบั 1 หนวยกิต

 การกําหนดหนวยกิตและช่ัวโมงเรียนตอ

สัปดาหความหมายของ ท - ป - น

 ท หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนทฤษฏีตอ

    หนึ่งสัปดาห

 ป หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติตอ

    หนึ่งสัปดาห

 น หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว

    แตละรายวิชา

ตัวอยางรายวชิาทฤษฏทีีใ่ชเวลาบรรยายหรือ

อภิปราย

 xxxxx - xxxx วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิต 1-2-2

กาํหนด ท-ป-น เทากบั 1-2-2 แปลความหมายไดวา

 1. หมายถึง  เรียนทฤษฏี 1 ชั่วโมงตอหนึ่ง

สปัดาห  เทากบั 1 หนวยกติ (18 สปัดาห x 1 ชัว่โมง 

= 18 ชั่วโมงตอภาคเรียน)

 2. หมายถึง  เรียนปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

2 ชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห  เทากับ 1 หนวยกิต 

(18 สัปดาห x 2 ชั่วโมง = 36 ชั่วโมงตอภาคเรียน) 

2 หมายถึง  ผลรวมหนวยกิต  เทากับ 2 หนวยกิต

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ประกอบดวย 

6 กลุมวิชา  ไดแก

 1.1 กลุมวิชาภาษาไทย

 1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร

 1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา

 1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

 2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

 2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ

 2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก

 2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ

 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห)

เรื่องการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ

 - จดัในภาคเรยีนที ่5 และหรอืภาคเรยีนที ่6 

รวมจํานวน 4 หนวยกิต

 - ใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง  ใหมี

คาเทากับ 4 หนวยกิต (320 ชั่วโมง  คํานวณจาก  

จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

x วัน x สัปดาห = 8 ชั่วโมง x 5 วัน x 8 สัปดาห = 

320 ชั่วโมง) โดยสามารถ  จัดใหมีฝกประสบการณ

ทักษะวชิาชพี 2 รายวชิา  คอื  ฝกงาน 1 และฝกงาน 

2 ได

เรื่องโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

 - จัดในภาคเรียนที ่5 และหรือภาคเรียนที ่6 

รวมจํานวน 4 หนวยกิต

 - ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง

 - จัดทําได 2 แบบ

  1. จัดเปนรายวิชาเดียว  อัตราสวนการ

จัดทําโครงการงาน ในเวลาเรียนตอนอกเวลาเรียน  

เทากับ 1 ตอ 2 (72 ชม. ตอ 144 ชม.)

  2. จดัเปน 2 รายวชิา  คอื  โครงงาน 1 และ

โครงงาน 2 โดยเทียบเคียงกับเกณฑในแบบที่ 1

เรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

 - เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถาน

ศึกษา  กับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานของรัฐ

 - จบการศึกษาไมตํ่ากวา ม.3 หรือเทียบเทา

 - มีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว าด วยการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  พุทธศักราช 2562

 - เนนการประเมินสภาพจริง  ท้ังนี้ใหเปน

ไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 

2562

จดัใหมกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไมนอยกวา 2 ชัว่โมง

ตอสัปดาหทุกภาคเรียน

 - อตัราสวนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฏตีอ

ภาคปฏิบัติในหมวดสมรรถนะวิชาชีพ 20 : 80
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 - เน นความสอดคล องและการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ รวมถงึแผนการศกึษา

แหงชาติและประชาคมอาเซียน  ทั้งระดับชุมชน  

ทองถิ่น  และระดับชาติ

 โดยเนนใหผูสาํเร็จการศึกษามคุีณภาพครอบคลุม

อยางนอย 4 ดาน

 1. ดานคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

 2. ดานความรู

 3. ดานทักษะ

 4. ดานความสามารถในการประยุกตใชและ

ความรับผิดชอบและเนนคุณคาของสถาบันชาติ  

ศาสนา  พระมหากษัตริยเปนสําคัญ

 - ใชระยะเวลา 2 ปการศกึษา  ปการศกึษาละ 

2 ภาคเรียน  ภาคเรียนละ 18 สัปดาห

 - กรณีจบ ม.ปลาย / จบ ปวช. ตางประเภท

และสาขาวิชา  ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

 การเรียนในระบบชั้นเรียนใหสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดการสอนไมนอยกวา

สปัดาหละ 5 วนั  วันละไมเกนิ 7 ชัว่โมง  โดยกาํหนด

ใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

● กําหนดหนวยกิตตลอดหลักสูตรระหวาง 

83 - 90 หนวยกิต

● รายวิชาทฤษฏี  บรรยาย/อภิปราย  

ไมนอยกวา 18 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต

● รายวิชาปฏิบัติ  การทดลอง/ฝกปฏิบัติ  

ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต

● รายวชิาปฏบัิตกิารฝกปฏิบตัใินโรงงานหรอื

ภาคสนาม  ไมนอยกวา 54 ชัว่โมง/ภาคเรยีนเทากบั 

1 หนวยกิต

● รายวิชาทวิภาคี  ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง/

ภาคเรียน  เทากับ 1 หนวยกิต

● การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพใน

สถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการไมนอยกวา 

54 ชั่วโมง/ภาคเรียน  เทากับ 1 หนวยกิต

● การทําโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  

ไมนอยกวา 54 ชัว่โมง/ภาคเรียนเทากบั 1 หนวยกติ

 การกําหนดหนวยกิตและช่ัวโมงเรียนตอ

สัปดาหความหมายของ ท - ป - น

 ท หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนทฤษฏีตอ

    หนึ่งสัปดาห

 ป หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติตอ

    หนึ่งสัปดาห

 น หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว

    แตละรายวิชา

ตัวอยางรายวชิาทฤษฏทีีใ่ชเวลาบรรยายหรือ

อภิปราย

 xxxxx - xxxx ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

2-2-3

กาํหนด ท-ป-น เทากบั 2-2-3 แปลความหมายไดวา

 2. หมายถึง  เรียนทฤษฏี 2 ชั่วโมงตอหนึ่ง

สปัดาห  เทากบั 1 หนวยกติ (18 สปัดาห x 1 ชัว่โมง 

= 18 ชั่วโมงตอภาคเรียน)

 2. หมายถึง  เรียนปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

2 ชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห  เทากับ 1 หนวยกิต 

(18 สัปดาห x 2 ชั่วโมง = 36 ชั่วโมงตอภาคเรียน) 

3 หมายถึง  ผลรวมหนวยกิต  เทากับ 3 หนวยกิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563
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1. หมวดวิชาสมรรถนะ  ประกอบดวย 6 กลมุวชิา  

ไดแก

 1.1 กลุมวิชาภาษาไทย

 1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร

 1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร

 1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

 2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

 2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ

 2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก

 2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ

 2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห)

เรื่องการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ

 - ใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง  ใหมี

คาเทากับ 4 หนวยกิต (320 ชั่วโมง  คํานวณจาก  

จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

x วัน x สัปดาห = 8 ชั่วโมง x 5 วัน x 8 สัปดาห = 

320 ชั่วโมง) โดยสามารถ  จัดใหมีฝกประสบการณ

ทักษะวชิาชพี 2 รายวชิา  คอื  ฝกงาน 1 และฝกงาน 

2 ได

 - จดัในภาคเรยีนที ่3 และหรอืภาคเรยีนที ่4 

รวมจํานวน 4 หนวยกิต

เรื่องโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

 - จัดในภาคเรียนที ่3 และหรือภาคเรียนที ่4 

รวมจํานวน 4 หนวยกิต

 - ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง

 - จัดทําได 2 แบบ

  1. จัดเปนรายวิชาเดียว  อัตราสวนการ

จัดทําโครงงาน ในเวลาเรียนตอนอกเวลาเรียน  

เทากับ 1 ตอ 2 (72 ชม. ตอ 144 ชม.)

  2. จดัเปน 2 รายวชิา  คอื  โครงงาน 1 และ

โครงงาน 2 โดยเทียบเคียงกับเกณฑในแบบที่ 1

เรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

 - เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถาน

ศึกษา  กับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานของรัฐ

 - จบการศึกษาไมตํ่ากวาระดับ ปวช. หรือ 

ม.6 หรือเทียบเทา

 - มีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว าด วยการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563

 - เนนการประเมนิสภาพจริง  ทัง้นีใ้หเปนไป

ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการจดัการ

ศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563

จดัใหมกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรไมนอยกวา 2 ชัว่โมง

ตอสัปดาหทุกภาคเรียน

 - อตัราสวนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฏตีอ

ภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 40 : 60
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๖๒

  โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ กําหนดใหการจัด

การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ กรอบคุณวุฒิแหงชาติ  ฉบับปรับปรุง  มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ.๒๕๖๑ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ในแตละระดับ  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ

การประกอบอาชีพอิสระ  เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงสมควรออกระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้

  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๖๒”

  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๕๙

  ขอ ๔ ใหใชระเบยีบนีบั้งคบัแกสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

  ขอ ๕ ในระเบียบนี้

  “หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด

  “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความวา  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลัง

จากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือเทียบเทา  ใชอักษรยอวา “ปวช.”
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  “สถานศึกษา”  หมายความวา  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐและเอกชน

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา

  “หัวหนาสถานศึกษา”  หมายความวา  ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อยางอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  “หนวยงานตนสังกัด”  หมายความวา  หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล

  “ผูเขาเรียน” หมายความวา  ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝกอาชีพกับ

สถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน

  “นักเรียน”  หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  “ภาคเรียน”  หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอน  โดยกําหนดให ๑ ป 

การศึกษา  แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน  และใน ๑ ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล 

๑๘ สัปดาห

  “ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียน

ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร  วาดวยการเปดภาคเรยีนฤดรูอนในสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

  “การเรยีนแบบเตม็เวลา (Full-Time) หมายความวา  การจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนปกติ

หรอืภาคฤดรูอนทีใ่ชเวลาในชวงของวนัทาํการ  โดยนกัเรียนจะตองลงทะเบยีนเรียนในแตละภาคเรียนตาม

เกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา”

  “การเรียนแบบไมเต็มเวลา (Part-Time) หมายความวา  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือ

จากการเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใชเวลานอกเวลาของวันทําการ  โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียน

เรียนในแตละภาคเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับ

การเรียนแบบไมเต็มเวลา”

  “สถานประกอบการ” หมายความวา  บริษัท  หางหุนสวน  ราน  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ

และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา

  “ผูปกครอง” หมายความวา  บิดา  มารดา  และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและ

ใหความอุปการะแกนักเรียน  และใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแล

ความประพฤติของนักเรียนในระหวางท่ีเรียนอยูในสถานศึกษา  และฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ

ในสถานประกอบการ  หรือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี

  “การศึกษาในระบบ” หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษา

เปนหลัก  โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล

ที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
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  “การศกึษานอกระบบ” หมายความวา  การจดัการศกึษาวชิาชพีทีม่คีวามยดืหยุนในการกาํหนด

จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของ

การสาํเรจ็การศกึษา  โดยเนือ้หาและหลกัสตูรจะตองมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกบัสภาพปญหาและ

ความตองการของบุคคลแตละกลุม

  “การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง

สถานศกึษากบัสถานประกอบการ  ในเรือ่งการจดัหลกัสตูร  การเรยีนการสอน  การวัดและการประเมินผล  

โดยนักเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

  “ผูควบคุมการฝก” หมายความวา  ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน

กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักเรียน

ในสถานประกอบการ

  “ครฝูก” หมายความวา  ผูทําหนาท่ีสอน  ฝก  อบรมนกัเรยีนในสถานประกอบการ  ตามหลักเกณฑ

ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

  “ครนูเิทศก” หมายความวา  ครทูีส่ถานศกึษามอบหมายใหทาํหนาทีน่เิทศ  ใหคาํปรึกษาแนะนาํ

แกนักเรียนที่ฝกอาชีพและฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ

  “ครูทีป่รกึษา” หมายความวา  ครทูีส่ถานศึกษามอบหมายใหทาํหนาทีใ่หคาํแนะนํา  ใหคาํปรกึษา

ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน

  “มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา  ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพ  เพื่อใชเปนเกณฑ

ในการกํากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา

  “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา  การทดสอบความรู  ความสามารถ  ตลอดจน

ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑ

การตัดสินไวชัดเจน  พรอมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน

  “คณะกรรมการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี” หมายความวา  คณะกรรมการผูทาํหนาทีร่บัผดิชอบ

ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา

  ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และ

ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑หมวด ๑

ผูเขาเรียนและสภาพนักเรียนผูเขาเรียนและสภาพนักเรียน

สวนที่ ๑สวนที่ ๑

พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียนพื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน

  ขอ ๗ ผูเขาเรียน  ตองมีพื้นความรู  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

หรือเทียบเทา

  ความในขอนี้  ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางสวนของรายวิชา  

โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ

  ขอ ๘ ผูเขาเรียน  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้

    (๑) มีความประพฤติเรียบรอย

    (๒) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน

    (๓) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง  โดยมีบัตรประจําตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของ

ทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

    (๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาตอสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย  

ดวยความบริสุทธิ์ใจ

    (๕) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข

    (๖) สาํหรบัผูเขาเรยีนการศกึษาระบบทวภิาค ี ในวนัทาํสญัญาการฝกอาชีพตองมอีายุ

ไมตํ่ากวา ๑๕ ปบริบูรณ  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

    ผูเขาเรยีนตามโครงการตางๆ ของสถานศกึษา  ใหสถานศกึษากําหนดคณุสมบติัเพิม่เติม

ไดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
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สวนที่ ๒สวนที่ ๒

การรับผูเขาเรียนการรับผูเขาเรียน

  ขอ ๙ การรับผูเขาเรียน  ใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด

  ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ใหปฏิบัติดังนี้

    (๑) ทําการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใดๆ ตามความตองการของสถานศึกษาหรือ

สถานประกอบการ  หากสถานศกึษาหรอืสถานประกอบการจะทาํการสอบความถนดัทางการเรยีนวชิาชพี  

และสอบสัมภาษณดวยก็ได

    (๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและ

เวลาที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด

    (๓) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ  ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสาร

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับแตวันประกาศผลการสอบ

  การรับผูเขาเรยีนการศึกษาระบบทวภิาค ี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคดัเลอืกหรอืคดัเลอืก

ผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนท่ีไดตกลงรวมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให

สถานศึกษาเปนผูดําเนินการ  หรือดําเนินการรวมกันก็ได

  การรับผูเขาเรียนตามโครงการตางๆ ของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษาคัดเลือกผูเขาเรียนตาม

คุณสมบัติที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น

  ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา  เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก  หรือไดรับ

การคัดเลือก

สวนที่ ๓สวนที่ ๓

การเปนนักเรียนการเปนนักเรียน

  ขอ ๑๑ ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักเรียน  เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนของสถานศึกษา

  สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผูเขาเรียนตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ

  การขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนและการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเอง  พรอมทั้ง

แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด  

โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ทั้งนี้  ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคเรียน  

โดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว

  ในกรณีผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมก็ได
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  ใหสถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผูปกครอง  และปฐมนิเทศนักเรียน  เพื่อใหทราบแนวทาง

การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ

  ขอ ๑๒ ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักเรียน  โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการวาดวยบัตรประจําตัวนักเรียนและนักศึกษา

  บตัรประจาํตวัน้ีใหมอีายเุทากบัระยะเวลาทีม่สีภาพนกัเรยีนในสถานศกึษาแหงนัน้  แตตองไมเกนิ 

๓ ป นับแตวันออกบัตร  ถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพเปนนักเรียนก็ใหสถานศึกษา

ตออายุบัตรเปนป ๆ ไป และใหสงคืนบัตรประจําตัวตอสถานศึกษาเมื่อพนสภาพการเปนนักเรียน

  สถานประกอบการจะใชบตัรประจาํตวัทีส่ถานศึกษาออกให  หรอืจะออกใหใหมตามความตองการ

ของสถานประกอบการก็ได

  ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาแตงตั้งครูท่ีปรึกษา  เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียน

ใหคาํปรกึษา  ติดตามผลการเรยีน  และตกัเตอืนดแูลความประพฤตขิองนกัเรยีน  และใหสถานประกอบการ

จัดใหมีผูควบคุมการฝกของนักเรียนในสถานประกอบการ

สวนที่ ๔สวนที่ ๔

การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียนการพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน

  ขอ ๑๔ การพนสภาพนักเรียน  เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้

    (๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

    (๒) ลาออก

    (๓) ถึงแกกรรม

    (๔) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้

     ก. ขาดเรียน  ขาดการฝกอาชีพ  ขาดการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  

หรือขาดการติดตอกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา ๑๕ วันติดตอกัน  ซึ่งสถานศึกษาหรือ

สถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมี

ความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียนหรือรับการฝกอาชีพ  หรือรับการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ

     ข. ไมยืน่คาํรองขอกลบัเขาเรยีนภายใน ๑๕ วนั  นบัแตวนัถดัจากวนัครบกาํหนด

ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตามขอ ๒๐

     ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  ตามขอ ๒๗

     ง. ไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

     จ. ขาดพื้นความรู  ตามขอ ๗

     ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามขอ ๘



คูมือนักเรียน  นักศึกษา44

     ช. พนสภาพนักเรียน  ตามขอ ๕๗

     ซ. พนสภาพนักเรียน  ตามขอ ๕๘

  ขอ ๑๕ ผูที่พนสภาพนักเรียน  ตามขอ ๑๔ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถาประสงคจะขอคืนสภาพ

การเปนนักเรียน  จะตองยื่นคํารองขอตอสถานศึกษาภายใน ๑ ป  นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักเรียน  

เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได

  ขอ ๑๖ การขอคืนสภาพการเปนนักเรียน  ตามขอ ๑๕ ใหปฏิบัติ  ดังนี้

    (๑) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน  เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียน

เดียวกัน

    (๒) ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนรายวิชาไว  มานับรวมเพื่อ

พิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาดวย

สวนที่ ๕สวนที่ ๕

การพักการเรียนการพักการเรียน

  ขอ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียน

หรือการฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้

    (๑) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือ

สถานประกอบการในการเขารวมประชุม  หรือกรณีอื่นๆ อันควรแกการสงเสริม

    (๒) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน  โดยมีคํารับรองของแพทยปริญญา

    (๓) กรณลีาพกัเพือ่รบัราชการทหารกองประจาํการใหลาพกัไดจนกวาจะไดรบัการนาํปลด

    (๔) เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณา

เห็นสมควร

  ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา ๑ ป 

สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ไดตามที่

เห็นสมควร

  นกัเรยีนทีล่าพกัการเรยีนหรอืการฝกอาชพีตองชาํระเงินคารักษาสภาพนกัเรียนและคาธรรมเนียม

ตางๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด  แตถานักเรียนไดชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ครบถวนสําหรับ

ภาคเรียนนั้นแลวไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักเรียนสําหรับภาคเรียนนั้นอีก

  ขอ ๑๘ นกัเรยีนทีข่ออนญุาตลาพกัการเรยีน  หรอืการฝกอาชีพ  ตองยืน่คาํรองเปนลายลกัษณ

อักษรตอสถานศึกษา  โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง  สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ได

เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพได  มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียน  เวนแตมีเหตุผล

สมควร
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  ขอ ๑๙ การอนุญาตใหนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  ใหสถานศึกษาทําหลักฐาน

เปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ  เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะที่ไมมีผูปกครองมอบตัว  ใหแจง

นักเรียนโดยตรง

  ขอ ๒๐ นักเรียนท่ีลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียน

หรือการฝกอาชีพแลว  ใหยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียน

หรือการฝกอาชีพตอสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด  หากพนกําหนดนี้

ใหถือวาพนสภาพนักเรียน  เวนแตมีเหตุผลสมควร

สวนที่ ๖สวนที่ ๖

การลาออกการลาออก

  ขอ ๒๑ นักเรียนที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักเรียน  ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง

การลาออก  เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ

  ขอ ๒๒ นักเรียนท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ใหถือวา

นักเรียน  ผูนั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ

หมวด ๒หมวด ๒

การจัดการเรียนการจัดการเรียน

สวนที่ ๑สวนที่ ๑

การเปดเรียนการเปดเรียน

  ขอ ๒๓ ใหสถานศกึษากาํหนดวนัเปดและปดภาคเรยีนตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวย

ปการศึกษา  การเปดและปดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียน

แตกตางไปจากระเบียบดังกลาว  ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด

  ขอ ๒๔ สถานศึกษาท่ีเปดภาคเรียนฤดูรอน  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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สวนที่ ๒สวนที่ ๒

การลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนรายวิชา

  ขอ ๒๕ สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ใหเสร็จกอน

วันเปดภาคเรียน

  ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาจใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ ๒๕ ก็ได

โดยใหสถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แตตองไมเกิน ๑๕ วัน  นับแต

วันเปดภาคเรียน  หรือไมเกิน ๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน

  การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักเรียนตองชําระคาปรับตามที่สถานศึกษากําหนด

  ขอ ๒๗ นกัเรยีนทีม่ไิดลงทะเบยีนรายวชิาภายในวนัและเวลาทีส่ถานศกึษากาํหนดตามขอ ๒๖ 

ถาประสงคจะรักษาสภาพนักเรียน  ตองติดตอรักษาสภาพนักเรียนภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันถัดจาก

วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักเรียน  เวนแตมีเหตุผลสมควร

  ขอ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา

  ขอ ๒๙ นักเรียนตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด

  ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได  จะมอบหมายใหผู อื่น

มาลงทะเบียนแทนใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป

  ขอ ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกินภาคเรียนละ ๒๒ หนวยกิต  สําหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และไดไมเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิต  สําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา  สวนการ

ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน  ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต  เวนแตไดรับอนุญาต

จากหัวหนาสถานศึกษา

  หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการใหนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาที่แตกตางไป

จากเกณฑขางตน  อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

  ขอ ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา  ไมนอยกวา ๑ ภาคเรียน

  นักเรียนท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ ๖๖ ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร

แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
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สวนที่ ๓สวนที่ ๓

การเปลี่ยน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชาการเปลี่ยน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา

  ขอ ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว  หรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทํา

ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือภายใน ๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน  สวนการ

ขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน ๑๐ วัน  นับแตวันเปด

ภาคเรียนฤดูรอน

  การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได  ถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา

เห็นวามีเหตุผลสมควร

  การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ

ครูผูสอนประจํารายวิชา

  ขอ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกําหนด  ตามขอ ๓๒ ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผล

การเรียนชอง “ผลการเรียน”

  การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ ๓๒ และหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร  

ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” แตถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา

เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”

สวนที่ ๔สวนที่ ๔

การเรียนโดยไมนบัจาํนวนหนวยกิตมารวมเพือ่การสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรการเรียนโดยไมนบัจาํนวนหนวยกิตมารวมเพือ่การสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

  ขอ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการ

เสริมความรู  โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได

  ขอ ๓๕ เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวผาน  ใหบันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียน

แสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึกรายวิชานั้น  และใหถือ

เปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร
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สวนที่ ๕สวนที่ ๕

การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนการนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

  ขอ ๓๖ นักเรียนตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนสําหรับ

รายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

  ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง  หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆ ไป

  นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรูและประสบการณ  ตามขอ ๖๖ มิได

  ขอ ๓๗ การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติ  ดังนี้

    (๑) เวลาเปดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห

    (๒) นักเรียนที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน  ใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษา

ทั้งสองแหงรวมกัน

    (๓) นักเรียนที่ลาออกแลว  ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน

ใหนับเวลาเรียนที่เรียนแลวมารวมกัน

    (๔) นกัเรยีนทีล่าพกัการเรยีน  หรอืการฝกอาชพีในภาคเรยีนใด  ไดรบัอนญุาตใหกลบั

เขาเรยีนหรอืฝกอาชีพในภาคเรยีนเดยีวกนั  ใหนบัเวลาเรยีนหรอืฝกอาชพีกอนและหลงัการลาพกัการเรยีน

หรือการฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน

    (๕) รายวิชาท่ีมคีรผููสอน  หรอืครฝูกตัง้แต ๒ คนขึน้ไป  และแยกกนัสอน  ใหนาํเวลาเรยีน

ที่เรียนกับครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน

    (๖) ถามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ใหนับเวลาเรียนต้ังแตเริ่มเรียน

รายวิชาใหม

สวนที่ ๖สวนที่ ๖

การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนการขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

  ขอ ๓๘ นักเรียนท่ีไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา

กําหนด  หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนไดในกรณีตอไปนี้

    (๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บปวยกอนหรือระหวางการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

    (๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย

    (๓) เปนตวัแทนของสถานศกึษา  หรอืสถานประกอบการ  ในการเขารวมประชมุ  หรอื

กิจกรรมพิเศษอยางอื่น  โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษา
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    (๔) มีความจาํเปนอยางอืน่  โดยสถานศกึษา  หรอืสถานศกึษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแลวเห็นวาเปนความจําเปนอยางแทจริง

  ขอ ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ตองยื่นคํารอง

พรอมทัง้หลกัฐานประกอบตอสถานศกึษากอนการวดัผลปลายภาคเรยีนไมนอยกวา ๓ วนั หากไมสามารถ

กระทําไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป

  กรณีทีห่วัหนาสถานศกึษาอนญุาตใหเลือ่นได  ใหบนัทกึ “ม.ส.” ลงในระเบยีนแสดงผลการเรียน

ในชอง “ผลการเรียน” และใหนักเรียนเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน  นับแตวัน

ประกาศผลการเรียนหากไมสามารถดําเนินการได  ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล

ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป

  การอนญุาตใหเลือ่นการเขารบัการวดัผลปลายภาคเรยีน  ใหสถานศึกษาทําเปนลายลกัษณอกัษร

มอบใหนักเรียน

หมวด ๓หมวด ๓

การประเมินผลการเรียนการประเมินผลการเรียน

สวนที่ ๑สวนที่ ๑

หลักการในการประเมินผลการเรียนหลักการในการประเมินผลการเรียน

  ขอ ๔๐ ใหสถานศึกษามีหนาท่ีและรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและ

ฝกปฏิบัติในสถานศึกษา  และใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาท่ีและรับผิดชอบรวมกัน

ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ

  ขอ ๔๑ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต  ตามสภาพจริงตอเนื่อง

ตลอดภาคเรยีน  ทัง้ดานความรู  ความสามารถและคณุลกัษณะทีพึ่งประสงคจากกจิกรรมการเรยีนการสอน

การฝกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงครายวิชา

สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา  โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม  ทั้งนี้

จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  ใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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สวนที่ ๒สวนที่ ๒

วิธีการประเมินผลการเรียนวิธีการประเมินผลการเรียน

  ขอ ๔๒ ใหสถานศึกษา  พิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน  หรือ

เมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา

  สาํหรบัรายวิชาทีเ่รยีนและฝกปฏบิตัใินสถานประกอบการ  ใหสถานศกึษาและสถานประกอบการ  

โดยครูนิเทศกและครูฝกรวมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝกปฏิบัติในแตละรายวิชา

  ขอ ๔๓ ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา  ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุม

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน

  ขอ ๔๔ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา  คิดเปนรอยละตามเกณฑ  

ดังตอไปนี้

  รอยละ  ๘๐  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม

  รอยละ  ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียน  ๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก

  รอยละ  ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียน  ๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดี

  รอยละ  ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียน  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี

  รอยละ  ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียน  ๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช

  รอยละ  ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออน

  รอยละ  ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียน  ๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก

  ตํ่ากวารอยละ ๕๐  ระดับผลการเรียน  ๐     หมายถึง  ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ (ตก)

  ขอ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ ๔๔ ไมได  ใหใชตัวอักษรตอไปนี้

    ข.ร.  หมายถึง ขาดเรยีน  ไมมสีทิธ์ิเขารบัการวดัผลปลายภาคเรยีน  เนือ่งจาก

       มเีวลาเรียนตํา่กวารอยละ ๘๐ โดยสถานศกึษาพิจารณาแลว

       เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร

    ข.ป.  หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไมครบ  โดยสถานศึกษา

       พจิารณาแลวเหน็วาไมมเีหตผุลสมควร  สาํหรบัรายวิชาทีเ่รยีน

       หรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ

    ข.ส.  หมายถึง ขาดการวดัผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศกึษาพิจารณาแลว

       เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.ล.  หมายถึง ถอนรายวชิาภายหลังกาํหนด  โดยสถานศกึษาพิจารณาแลว

       เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.น.  หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
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    ท.  หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายใหทํา

    ม.ส.  หมายถึง ไมสมบูรณ  เนื่องจากไมสามารถเขารับการวัดผลปลาย

       ภาคเรียน  โดยไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา  หรือ

       ไม ส งงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชา

       ตามกําหนด

    ม.ท.  หมายถึง ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน

       เวลาที่สถานศึกษากําหนด

    ผ.  หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด  หรือผลการประเมินผาน

    ม.ผ.  หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไมผาน

    ม.ก.  หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จ

       การศึกษาตามหลักสูตร  และผลการประเมินผาน

  ขอ ๔๖ ในกรณีตอไปนี้ใหระดับผลการเรียนเปน ๐ (ศูนย) เฉพาะรายวิชา

    (๑) ได ข.ร.

    (๒) ได ข.ป.

    (๓) ได ข.ส.

    (๔) ได ถ.ล.

    (๕) ได ท.

    (๖) ได ม.ท.

  ขอ ๔๗ นักเรียนที่ทําการทุจริต  หรือสอเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายใหทํา

ในรายวิชาใด  ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้

    (๑) ใหไดคะแนน ๐ (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้น  หรือ

    (๒) ใหระดับผลการเรียนเปน ๐ (ศูนย) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผล

การเรียนชอง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้นหรือ

    (๓) ดําเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการ

ตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแตกรณี

  ขอ ๔๘ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  ใหปฏิบัติ  ดังนี้

    (๑) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับ

ผลการเรียนหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ

    (๒) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ ๔๔ 

และขอ ๔๖ สาํหรบัรายวชิาท่ีนกัเรยีนเรยีนซํา้  เรยีนแทน  ใหใชระดับผลการเรยีนและนับจาํนวนหนวยกติ

ตามขอ ๔๙
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    (๓) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้

     ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับ

      ผลการเรียน  เฉพาะในภาคเรียนหนึ่งๆ

     ข. คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาท้ังหมดและ

      ไดระดับผลการเรียน  ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป

  ขอ ๔๙ นักเรียนผูใดประสงคจะเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา ๒.๐ หรือ

เลอืกเรยีนรายวชิาอืน่แทนถาเปนรายวชิาเลอืก  เพ่ือประเมนิปรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหสูงขึน้ให

สถานศกึษาหรอืสถานประกอบการดาํเนนิการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  ภายในเวลากอนสําเร็จการศกึษา

  การเรยีนซํา้รายวชิา  ใหนบัจาํนวนหนวยกติสะสมเพียงคร้ังเดียว  สวนการเรียนแทนใหนบัเฉพาะ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม

  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระทําเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียน  ตั้งแต 

๒.๐ ขึ้นไปเทานั้น

  รายวิชาที่เรียนซํ้า  หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) ใหถือระดับผลการเรียน

ตํ่ากวา ๒.๐ ตามเดิม  ยกเวนการไดระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) ตามขอ ๔๗ (๒) หรือ (๓)

  ขอ ๕๐ กรณีตามขอ ๔๙ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถาเปนรายวิชาที่เรียนซํ้า

ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว  สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวน

หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร

  ขอ ๕๑ ผูท่ีได ม.ส. ตามขอ ๓๙ และไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน

ภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  ใหสถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

ชอง “ผลการเรียน” เวนแตได ม.ส. ตามขอ ๓๘ (๓) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป

  กรณีผูที่ได ม.ส.เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาได

ตามกําหนดใหนักเรียนสงงานนั้นภายใน ๑๐ วัน  นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไมสามารถ

ดําเนินการไดใหสถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีหัวหนา

สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียน

ของภาคเรียนถัดไป

  ขอ ๕๒ นักเรียนตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชา

ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากําหนด

  นักเรียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได  จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ

ผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด
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  ขอ ๕๓ นกัเรียนตองเขารวมปฏบิตักิจิกรรมเสริมหลักสูตรทีส่ถานศกึษาจัดไมนอยกวา ๒ ชัว่โมง

ตอสัปดาห  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด  โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน

  เมื่อนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณฑในภาคเรียนใด  ถือวาประเมินผาน

ในภาคเรยีนนัน้  ใหบนัทึกช่ือกจิกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบยีบแสดงผลการเรยีน ชอง “ผลการเรยีน”

  หากนักเรียนเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด  ใหสถานศึกษาพิจารณา

มอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียนผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ  ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่

สถานศึกษากําหนด  เมื่อนักเรียนดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน  แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรม

และตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น

  ถานักเรียนดําเนินการไมครบถวน  ถือวาประเมินไมผาน  ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร 

“ม.ผ.”

  ใหนักเรยีนทีเ่ขาฝกอาชพี  หรอืฝกประสบการณสมรรถนะวชิาชพีในสถานประกอบการ  เขารวม

ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับ

สถานประกอบการ

สวนที่ ๓สวนที่ ๓

การตัดสินผลการเรียนการตัดสินผลการเรียน

  ขอ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการ  ดังนี้

    (๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา

    (๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต ๑.๐ ข้ึนไป  ถือวาประเมินผานและ

ใหนับจํานวนหนวยกิต  ของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม

    (๓) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) 

ตามขอ ๔๔ ใหนักเรยีนรบัการประเมนิใหมไดอกี ๑ ครัง้ ภายในเวลาทีส่ถานศกึษาหรอืสถานประกอบการ

กําหนดไมเกิน ๑๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เวนแตมีเหตุจําเปนที่หัวหนาสถานศึกษา

พิจารณาเห็นสมควร  หากผลการประเมินใหมไมผาน  ถาเปนรายวิชาบังคับใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น  

ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซํ้า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได  โดยจํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา

รายวิชาที่เรียนแทน  และใหลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาใหเรียนแทนรายวิชาใด

    (๔) การประเมินใหมตาม (๓) ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน ๑.๐

  ขอ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ใหถือตามเกณฑตอไปนี้

    (๑) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา  ครบถวนตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
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    (๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐

    (๓) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

    (๔) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด  

และ “ผาน” ทุกภาคเรียน

  ขอ ๕๖ ใหหวัหนาสถานศกึษา  เปนผูอนมุตัผิลการเรยีนและการสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร

  ขอ ๕๗ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน  และไดรับการประเมินใหมแลว

หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๕๐ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือ

ใหพนสภาพนักเรียน

  เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน  และไดรับการประเมินใหมแลว  หากไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๗๕ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป  หรือใหพนสภาพนักเรียน

  เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ๖ ภาคเรียน  และไดรับการประเมินใหมแลว  หากไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๙๐ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป  หรือใหพนสภาพนักเรียน

  ขอ ๕๘ นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม ๖ ภาคเรียนแลวแตยัง

ไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามขอ ๕๕ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป

หรือใหพนสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ใหเรียนไดไมเกิน ๑๒ ภาคเรียน  นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน

โดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

  นักเรียนที่เรียนแบบไมเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน

ที่สถานศึกษากําหนดแลว  แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามขอ ๕๕ 

ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป  หรือใหพนสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ใหเรียนไดไมเกิน ๑๖ 

ภาคเรียน  นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

สวนที่ ๔สวนที่ ๔

การเทียบโอนผลการเรียนรูการเทียบโอนผลการเรียนรู

  ขอ ๕๙ การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซ่ึงใชหลักสูตรประกาศนียบัตร

วชิาชีพ  พทุธศักราชเดยีวกนั  ใหสถานศกึษาทีร่บันกัเรยีนเขาเรยีนรบัโอนผลการเรยีนทกุรายวชิา  นอกจาก

รายวิชาที่ไดรับผลการเรียนตํ่ากวา ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเห็นวาไดผล

การเรียนถึงเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาแลวจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได

  ขอ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไมตํ่ากวาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้

    (๑) เปนรายวชิาหรอืกลุมวชิาทีมี่จุดประสงคและเนือ้หาใกลเคยีงกนัไมต่ํากวารอยละ 

๖๐ และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร
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    (๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอน

ผลการเรียนหรือจะทําการประเมินใหมแลว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได

  ขอ ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จกอน

การวัดผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเขาเรียน

  ขอ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ใหใชรหสัวชิาและช่ือรายวิชาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชพี  พุทธศกัราชทีใ่ชในปจจบุนั  โดยแสดง

หมายเหตุวาเปนรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน

  ขอ ๖๓ สถานศึกษาจะอนญุาตใหนกัเรยีนไปเรยีนรายวชิาบางรายวชิาจากสถานศึกษาแหงอืน่

ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นได  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด

เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลงรวมกัน

ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน

  ขอ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ ๖๓ 

ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้

    (๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป  หรือ

    (๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตํ่ากวา ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียน

หรือไมก็ไดใหอยูในดุลพินิจขอสถานศึกษา

    ทั้งนี้  ใหสถานศึกษาแจงใหนักเรียนทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน

    การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชา

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน  โดยระบุวารับโอนผลการเรียน

  ขอ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ระดับผลการเรียนใหเปนไปตามที่

ไดจากการประเมินใหม  แตตองไมสูงไปกวาเดิม

  ขอ ๖๖ นักเรียนที่มีความรูและประสบการณในงานอาชีพ  หรือฝกงานในสถานประกอบการ  

หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว  หรือมีความรูในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากอนเขาเรียน  หรือเขาเรียน

แลวแตไดเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ

เพือ่นบัจาํนวนหนวยกติสะสมสาํหรบัรายวชิานัน้กไ็ด  โดยเทยีบโอนไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของจาํนวนหนวยกติ

ตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด

  การเทยีบโอนความรูและประสบการณ  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากําหนด

  ถาผลการประเมนิไมผาน  นักเรยีนสามารถลงทะเบยีนเรียนปกติในภาคเรียนนัน้  หรอืขอประเมิน

เทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได

  ขอ ๖๗ นักเรียนที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวสอบ

เขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแหงใหมได  ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ

รายวิชาที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรที่ใชในปจจุบัน  และไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป
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หมวด ๔หมวด ๔

เอกสารการศึกษาเอกสารการศึกษา

  ขอ ๖๘ สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา  ดังตอไปนี้

    (๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ใชชื่อยอวา “รบ.๑ 

ปวช.” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป

    การจดัทาํระเบยีนแสดงผลการเรียน  ใหหวัหนางานทะเบยีนเปนผูจัดทํา  ลงลายมอืชือ่

พรอมท้ัง  วนั  เดือน  ป  และใหหวัหนาสถานศกึษาเปนผูลงนามรบัรองผลการเรยีนและการสาํเร็จการศกึษา

ตามหลักสูตร

    (๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้

และตองเก็บรักษาไวตลอดไป

    การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ใหหัวหนางานทะเบียนเปน

ผูจัดทํา  ลงลายมือช่ือ  พรอมท้ัง  วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรอง

ผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

    (๓) แบบรายงานผลการเรยีนของผูทีส่าํเรจ็การศกึษาตามแบบทีก่าํหนดทายระเบยีบนี้  

ใชชื่อยอวา “รบ.๒ ปวช.” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป

    (๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้

    (๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน

ในแบบอื่น  สมุดบันทึกการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือ

สมุดรายงานของนักเรียน

    (๖) ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนด

ทายระเบียบนี้

  ขอ ๖๙ ใหสถานศกึษาเกบ็รกัษากระดาษคาํตอบ  และหลักฐานการประเมนิผลการเรียนไวเปน

เวลาไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา

  ขอ ๗๐ ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักเรียนใหนักเรียนและผู ปกครองทราบ  

ทุกภาคเรียน

  ขอ ๗๑ ใหใชสําเนาคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรยีน  และสาํเนาคูฉบบัระเบยีนแสดงผลการเรยีน

ฉบับภาษาอังกฤษ  เปนเอกสารรับรองผลการเรียน

  ขอ ๗๒ ใหสถานศึกษาออกสําเนาคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  สําเนาคูฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษา
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

  ขอ ๗๓ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใชวิธีพิมพใหม  หรือสําเนาเอกสาร

ตามตนฉบับก็ได  แลวใหเขียนหรือประทับตรา “สําเนาถูกตอง” สวนการทําสําเนาระเบียนแสดง

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใชวิธีพิมพใหมหรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได แลวใหเขียนหรือ

ประทับตรา “CERTIFIED TRUE COPY” 

  ใหหัวหนางานทะเบียน  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

พรอมทั้ง  วัน  เดือน  ป  ที่ออกสําเนา  และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ

ที่รูปถาย

  ขอ ๗๔ นักเรียนท่ีตองการใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน  

จากสถานศึกษาใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน  

แลวแตกรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน  โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย

หมวด ๕หมวด ๕

บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล

  ขอ ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยูระหวางศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๕๖  ที่ใชบังคับอยูเดิม

จนกวานักเรียนจะสําเร็จการศึกษา

  ขอ ๗๖ ในระหวางท่ียังมิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับกรณีใด

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยู

เดิมมาใชบังคับไปพลางกอน  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑ

วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือขอบังคับตามระเบียบนี้

  ในกรณีทีไ่มอาจนาํหลกัเกณฑ  วธิกีาร  หรอืแนวปฏบิตัทิีก่าํหนดไวแลวมาใชบงัคบัการจะดาํเนนิการ

ประการใดใหเปนอํานาจของผูรักษาการตามระเบียบนี้



คูมือนักเรียน  นักศึกษา58

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗

  โดยที่มีประกาศกระะทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ใหใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๖ สมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗”

  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป

  ขอ ๓ ใหใชระเบยีบนีบั้งคบัแกสถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗

  ขอ ๔ ในระเบียบนี้

  “หลักสูตร” หมายความวา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗

  “ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู” หมายความวา  การศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ชัน้สงู  พทุธศกัราช ๒๕๕๗ หลงัจากจบการศกึษาระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีหรือเทีย่บเทา  หรือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา  ใชอักษรยอวา “ปวส.”

  “สถานศึกษา” หมายความวา  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออยางอื่นของรัฐและเอกชน

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้

  “หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา  ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อยางอื่นของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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  “หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา  หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้

อยูในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล

  “ผูเขาเรียน” หมายความวา  ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝกอาชีพกับ

สถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

  “นักศึกษา” หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรนี้

  “ภาคเรยีน” หมายความวา  ชวงเวลาท่ีสถานศกึษาเปดทําการสอน  โดยกาํหนดให ๑ ปการศกึษา  

แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน  ภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห

  “ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียน

ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการเปดภาคเรยีนฤดรูอนในสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

และในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม

  “สถานประกอบการ” หมายความวา  บริษัท  หางหุนสวน  ราน  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ

และเอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา

  “ผูปกครอง” หมายความวา  บิดา  มารดา  และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและให

ความอุปการะแกนักศึกษาและใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแล

ความประพฤติของนักศึกษาในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษา  และฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน

สถานประกอบการหรือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี

  “การศึกษาในระบบ” หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษา

เปนหลัก  โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล

ที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน

  “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา  การจดัการศกึษาวชิาชพีทีม่คีวามยดืหยนุในการกาํหนด

จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลท่ีเปนเง่ือนไขของการ

สําเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของบุคคลแตละกลุม

  “การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง

สถานศกึษากบัสถานประกอบการ  ในเรือ่งการจดัหลกัสตูร  การเรยีนการสอน  การวัดและการประเมินผล  

โดยนักศึกษาใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

  “ผูควบคุมการฝก” หมายความวา  ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน

กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักศึกษาใน

สถานประกอบการ

  “ครูฝก” หมายความวา  ผูทําหนาที่สอน  ฝก  อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ  ตามหลัก

เกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด

  “ครูนิเทศก” หมายความวา  ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่นิเทศก  ใหคําปรึกษา  

แนะนําแกนักศึกษาที่ฝกอาชีพและฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
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  “ครูทีป่รกึษา” หมายความวา  ครทูีส่ถานศึกษามอบหมายใหทาํหนาทีใ่หคาํแนะนํา  ใหคาํปรกึษา
ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
  “มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา  ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือใชเปนเกณฑใน
การกํากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
  “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา  การทดสอบความรู  ความสามารถ  ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑ
การตัดสินไวชัดเจน  พรอมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน
  “คณะกรรมการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี” หมายความวา  คณะกรรมการผูทาํหนาทีร่บัผดิชอบ
ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา
  ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และ
ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑หมวด ๑
สภาพนักศึกษาสภาพนักศึกษา

สวนที่ ๑สวนที่ ๑
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียนพื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน

  ขอ ๖ ผูเขาเรียน  ตองมีพื้นความรู  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา  หรือสําเร็จการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา
  ผูเขาเรียนท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและ
สาขาวิชาที่กําหนด  หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ตองเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผาน  ใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
  ความขอนี้  ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางสวนของรายวิชา  
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
  ขอ ๗ ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
    (๑) มีความประพฤติเรียบรอย
    (๒) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน
    (๓) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลงโดยมีทะเบียนบานฉบับเจาบาน  หรือมีหลักฐานของ
ทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
    (๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาตอสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
    (๕) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
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    (๖) สาํหรบัผูเขาเรยีนการศกึษาระบบทวภิาค ี ในวนัทาํสญัญาการฝกอาชีพตองมอีายุ

ไมตํ่ากวา ๑๗ ปบริบูรณ  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

    ผูเขาเรยีนตามโครงการตางๆ ของสถานศกึษา  ใหสถานศกึษากําหนดคณุสมบติัเพิม่เติม

ไดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น

สวนที่ ๒สวนที่ ๒
การรับผูเขาเรียนการรับผูเขาเรียน

  ขอ ๘ การรับผูเขาเรียน  ใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด

  ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ใหปฏิบัติดังนี้

    (๑) ทําการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใดๆ ตามความตองการของสถานศึกษา  หรือ

สถานประกอบการหากสถานศกึษาหรอืสถานประกอบการจะทาํการสอบความถนดัทางการเรยีนวชิาชพี  

และสอบสัมภาษณดวยก็ได

    (๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและ

เวลาที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด

    (๓) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ  ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสาร

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับแตวันประกาศผลการสอบ

  การรับผูเขาเรยีนการศึกษาระบบทวภิาค ี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคดัเลอืกหรอืคดัเลอืก

ผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนท่ีไดตกลงรวมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให

สถานศึกษาเปนผูดําเนินการ  หรือดําเนินการรวมกันก็ได

  การรับผูเขาเรียนตามโครงการตางๆ ของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่

กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น

  ขอ ๙ ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา  เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก  หรือไดรับ

การคัดเลือก

สวนที่ ๓สวนที่ ๓
การเปนนักศึกษาการเปนนักศึกษา

  ขอ ๑๐ ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษา  เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษา

  สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผูเขาเรียนตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ

  การขึน้ทะเบยีนเปนนกัศึกษาและการทาํสญัญาการฝกอาชพีตองกระทาํดวยตนเองพรอมท้ังแสดง

หลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด  โดยชําระเงิน

คาธรรมเนียมตางๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด  ทั้งนี้  ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคเรียน  โดยมีผูปกครอง

ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว
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  ในกรณีผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมก็ได

  ใหสถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผูปกครอง  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เพื่อใหทราบแนวทาง

การเรียน  และกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ

  ขอ ๑๑ ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษา

  บัตรประจําตัว  ตองระบุเลขท่ี  ชื่อสถานศึกษา  รหัสสถานศึกษา  ชื่อ  ชื่อสกุลนักศึกษา  

รหัสประจําตัวนักศึกษา  เลขประจําตัวประชาชน  วันออกบัตร  วันหมดอายุ  ลายมือช่ือหัวหนา

สถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน  และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา  หนาตรง  

ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาสีดํา  แตงเครื่องแบบนักศึกษา  ถายไวไมเกิน ๖ เดือน  ติดลงในบัตร  

กับใหมีลายมือชื่อของนักศึกษา

  ใหมีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถายนักศึกษา  โดยใหติดที่รูปถายบางสวน

  บตัรประจาํตัวนีใ้หมอีายเุทากบัระยะเวลาทีม่สีภาพนักศกึษาในสถานศกึษาแหงนัน้  แตตองไมเกนิ 

๒ ป  นับแตวันออกบัตร  ถาบัตรประจําตัวหมดอายุ  ในระหวางที่ยังมีสภาพนักศึกษาก็ใหสถานศึกษาตอ

อายุบัตรเปนปๆ ไป และใหสงคืนบัตรประจําตัวตอสถานศึกษาเมื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา

  สถานประกอบการจะใชบตัรประจาํตวัทีส่ถานศึกษาออกให  หรอืจะออกใหใหมตามความตองการ

ของสถานประกอบการก็ได

  ขอ ๑๒ ใหสถานศึกษาแตงตั้งครูท่ีปรึกษา  เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียน

ใหคาํปรกึษา  ตดิตามผลการเรยีน  และตักเตอืนดูแลความประพฤติของนักศกึษา  และใหสถานประกอบการ

จัดใหมีผูควบคุมการฝกของนักศึกษาในสถานประกอบการ

สวนที่ ๔สวนที่ ๔
การพนสภาพและคืนสภาพนักศึกษาการพนสภาพและคืนสภาพนักศึกษา

  ขอ ๑๓ การพนสภาพนักศึกษา  เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้

    (๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

    (๒) ลาออก

    (๓) ถึงแกกรรม

    (๔) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้

     ก. ขาดเรียน  ขาดการฝกอาชีพ  ขาดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  หรือ

ขาดการติดตอกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา ๑๕ วันติดตอกัน  ซ่ึงสถานศึกษาหรือ

สถานประกอบการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมี

ความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียนหรือรับการฝกอาชีพ  หรือรับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
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     ข. ไมยืน่คาํรองขอกลบัเขาเรยีนภายใน ๑๕ วนั  นบัแตวนัถดัจากวนัครบกาํหนด

ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตามขอ ๑๙

     ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  ตามขอ ๒๖

     ง. ไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

     จ. ขาดพื้นความรู  ตามขอ ๖

     ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียน  ตามขอ ๗

     ช. พนสภาพนักศึกษา  ตามขอ ๕๗

     ซ. พนสภาพนักศึกษา  ตามขอ ๕๘

  ขอ ๑๔ ผูที่พนสภาพนักศึกษา  ตามขอ ๑๓ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถาประสงคจะขอคืนสภาพ

การเปนนักศึกษา  จะตองยืน่คาํรองขอตอสถานศกึษาภายใน ๑ ป  นบัแตวนัถดัจากวนัพนสภาพนกัศกึษา  

เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได

  ขอ ๑๕ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา  ตามขอ ๑๔ ใหปฏิบัติดังนี้

    (๑) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน  เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียน

เดียวกัน

    (๒) ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนรายวิชาไว  มานับรวมเพื่อ

พิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาดวย

สวนที่ ๕สวนที่ ๕
การพักการเรียนการพักการเรียน

  ขอ ๑๖ สถานศกึษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนญุาตใหนกัศกึษา  ลาพักการเรียน

หรือการฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนนี้

    (๑) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือ

สถานประกอบการในการเขารวมประชุม  หรือกรณีอื่นๆ อันควรแกการสงเสริม

    (๒) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน  โดยมีคํารับรองของแพทยปริญญา

    (๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับ

การนําปลด

    (๔) เหตุจําเปนอยางอื่นตามท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็น

สมควร

  ในกรณทีีม่นีกัศึกษาลาพกัการเรยีนหรอืการฝกอาชพีต้ังแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา ๑ ป 

สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนท่ีไดตามท่ี

เห็นสมควร
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  นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาและ

คาธรรมเนียมตางๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด  แตถานักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ ครบถวน

สําหรับภาคเรียนนั้นแลวไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก

  ขอ ๑๗ นกัศกึษาทีข่ออนญุาตลาพกัการเรียนหรอืการฝกอาชพี  ตองยืน่คํารองเปนลายลกัษณ

อักษรตอสถานศึกษา  โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง  สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ได

เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพได  มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียน  เวนแตมีเหตุผล

สมควร

  ขอ ๑๘ การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  ใหสถานศึกษาทําหลักฐาน

เปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ  เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะที่ไมมีผูปกครองมอบตัวใหแจง

นักศึกษาโดยตรง

  ขอ ๑๙ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียน

หรือการฝกอาชีพแลว  ใหยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียน

หรือการฝกอาชีพตอสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด  หากพนกําหนดนี้

ใหถือวาพนสภาพนักศึกษาเวนแตมีเหตุผลสมควร

สวนที่ ๖สวนที่ ๖
การลาออกการลาออก

  ขอ ๒๐ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา  ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง

การลาออกเวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ

  ขอ ๒๑ นักศึกษาที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ใหถือวา

นักศึกษาผูนั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ

หมวด ๒หมวด ๒
การจัดการเรียนการจัดการเรียน

สวนที่ ๑สวนที่ ๑
การเปดเรียนการเปดเรียน

  ขอ ๒๒ ใหสถานศกึษากาํหนดวนัเปดและปดภาคเรยีนตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวย

ปการศึกษา  การเปดและปดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียนแตกตาง

ไปจากระเบียบดังกลาว  ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด

  ขอ ๒๓ สถานศึกษาท่ีเปดภาคเรยีนฤดูรอน  ใหปฏบิติัตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวย

การเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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สวนที่ ๒สวนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนรายวิชา

  ขอ ๒๔ สถานศกึษาตองกาํหนดวนัและเวลาใหนกัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาตางๆ ใหเสรจ็กอน

วันเปดภาคเรียน

  ขอ ๒๕ สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ ๒๔ ก็ได

โดยใหสถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แตตองไมเกิน ๑๕ วัน  นับแตวัน

เปดภาคเรียน  หรือไมเกิน ๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน

  การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักศึกษาตองชําระคาปรับตามที่สถานศึกษากําหนด

  ขอ ๒๖ นกัศกึษาทีม่ไิดลงทะเบยีนรายวชิาภายในวนัและเวลาทีส่ถานศกึษากาํหนดตามขอ ๒๕ 

ถาประสงคจะรักษาสภาพนักศึกษา  ตองติดตอรักษาสภาพนักศึกาาภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันถัดจาก

วันสิ้นสุดการลงทะเบียน

  ขอ ๒๗ การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา

  ขอ ๒๘ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง  ตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด

พรอมทั้งชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชาและคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด

  ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได  จะมอบหมายใหผูอื่นมา

ลงทะเบียนแทนใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป

  นักศึกษาที่ประสงคขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา  ใหหัวหนาสถานศึกษา

พิจารณาอนุญาตเปนรายๆ ไป ทั้งนี้  ตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนวันเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

  ขอ ๒๙ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกินภาคเรียนละ ๒๒ หนวยกิต  สําหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และไดไมเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิต  สําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา  สวนการ

ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน  ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต  เวนแตไดรับอนุญาต

จากหัวหนาสถานศึกษา

  หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกตางไป

จากเกณฑขางตน  อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

  ขอ ๓๐ นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา  ไมนอยกวา ๑ ภาคเรียน

  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ ๖๖ ตองลงทะเบียนเรียรายวิชาใน

สถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตรแตละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
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สวนที่ ๓สวนที่ ๓
การเปลี่ยน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชาการเปลี่ยน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา

  ขอ ๓๑ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว  หรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทํา

ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือภายใน ๕ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน  สวนการ

ขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน ๑๐ วัน  นับแตวันเปด

ภาคเรียนฤดูรอน

  การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได  ถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา

เห็นวามีเหตุผลสมควร

  การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ

ครูผูสอนประจํารายวิชา

  ขอ ๓๒ การถอนรายวิชาภายในกําหนด  ตามขอ ๓๑ ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผล

การเรียนชอง “ผลการเรียน”

  การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ ๓๑ และหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร  

ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียบแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” แตถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา

เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”

สวนที่ ๔สวนที่ ๔
การเรียนโดยไมนบัจาํนวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรการเรียนโดยไมนบัจาํนวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร

  ขอ ๓๓ สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการ

เสริมความรู  โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได

  ขอ ๓๔ เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนต้ังแต ๑.๐ ข้ึนไป  

ถอืวาประเมนิผานใหบนัทกึ “ม.ก.” ลงในระเบยีนแสดงผลการเรยีนชอง “ผลการเรยีน” ถาผลการประเมนิ

ไมผานไมตองบันทึกรายวิชานั้น  และใหถือเปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวน

หนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

สวนที่ ๕สวนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนการนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

  ขอ ๓๕ นักศกึษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ของเวลาเปดเรียนเต็ม

สําหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

  ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริงหัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆ ไป

  นักศึกษาท่ีไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรูและประสบการณ  ตามขอ ๖๖ ในภาคเรียนนั้นมิได
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  ขอ ๓๖ การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติดังนี้

    (๑) เวลาเปดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห

    (๒) นักศึกษาที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน  ใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษา

ทั้งสองแหงรวมกัน

    (๓) นักศึกษาที่ลาออกแลว  ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน

ใหนับเวลาเรียนที่เรียนแลวมารวมกัน

    (๔) นกัศกึษาทีล่าพกัการเรยีนหรือการฝกอาชพีในภาคเรียนใด  ไดรับอนญุาตใหกลับ

เขาเรยีนหรอืฝกอาชีพในภาคเรยีนเดยีวกนั  ใหนับเวลาเรยีนหรอืฝกอาชพีกอนและหลงัการลาพกัการเรยีน

หรือการฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน

    (๕) รายวิชาทีม่คีรผููสอนหรอืครูฝกตัง้แต ๒ คนขึน้ไป  และแยกกนัสอนใหนําเวลาเรยีน

ที่เรียนกับครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน

 (๖) ถามกีารเปลีย่นรายวชิาหรอืเพิม่รายวชิา  ใหนบัเวลาเรยีนตัง้แตเริม่เรยีนรายวชิาใหม

สวนที่ ๖สวนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดและปลายภาคเรียนการขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดและปลายภาคเรียน

  ขอ ๓๗ นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา

กําหนด  หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนไดในกรณีตอไปนี้

    (๑) ประสบอบุตัเิหต ุ หรอืเจบ็ปวยกอน  หรอืระหวางการเขารบัการวดัผลปลายภาคเรยีน

    (๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย

    (๓) เปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในการเขารวมประชุม  หรือ

กิจกรรมพิเศษอยางอื่น  โดยไดรับความยินยอดจากสถานศึกษา

    (๔) มีความจาํเปนอยางอืน่  โดยสถานศกึษา  หรอืสถานศกึษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแลวเห็นวาเปนความจําเปนอยางแทจริง

  ขอ ๓๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ตองยื่นคํารอง

พรอมทัง้หลกัฐานประกอบตอสถานศกึษากอนการวดัผลปลายภาคเรยีนไมนอยกวา ๓ วนั หากไมสามารถ

กระทําไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป

  กรณีทีห่วัหนาสถานศกึษาอนญุาตใหเลือ่นได  ใหบนัทกึ “ม.ส.” ลงในระเบยีนแสดงผลการเรียน

ในชอง “ผลการเรยีน” และใหนกัศกึษาเขารบัการวดัผลปลายภาคเรยีนทดแทนภายใน ๑๐ วนั  นบัแตวัน

ประกาศผลการเรียนหากไมสามารถดําเนินการไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลาย

ภาคเรียนทดแทนภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป

  การอนญุาตใหเลือ่นการเขารบัการวดัผลปลายภาคเรยีน  ใหสถานศึกษาทําเปนลายลกัษณอกัษร

มอบใหนักศึกษา
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หมวด ๓หมวด ๓
การประเมินผลการเรียนการประเมินผลการเรียน

สวนที่ ๑สวนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียนหลักการในการประเมินผลการเรียน

  ขอ ๓๙ ใหสถานศกึษาและสถานประกอบการ  มีหนาทีแ่ละรบัผิดชอบในการประเมินผลการเรยีน
  ขอ ๔๐ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต  จํานวนหนวยกิตของแตละ
รายวิชาใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
  ขอ ๔๑ ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน  หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
  สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือปฏิบัติในสถานประกอบการใหครูฝกและครูนิเทศรวมกันประเมิน
ผลการเรียน
  ขอ ๔๒ ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา  ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุม

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน

สวนที่ ๒สวนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียนวิธีการประเมินผลการเรียน

  ขอ ๔๓ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียนท้ังดาน
ความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคจากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝกปฏิบัติ
และงานที่มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค  สมรรถนะรายวิชาและ
เนื้อหาวิชา  โดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
  ขอ ๔๔ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา  ดังตอไปนี้
    ๔.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
    ๓.๕  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก
    ๓.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี
    ๒.๕  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช
    ๒.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช
    ๑.๕  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออน
    ๑.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก
    ๐  หมายถึง ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ (ตก)
  ขอ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ ๔๔ ไมไดใหใชตัวอักษรตอไปนี้
    ข.ร.  หมายถึง ขาดเรยีน  ไมมสีทิธ์ิเขารบัการวดัผลปลายภาคเรยีน  เนือ่งจาก
       มเีวลาเรียนตํา่กวารอยละ ๘๐ โดยสถานศกึษาพิจารณาแลว

       เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
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    ข.ป.  หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไมครบ  โดยสถานศึกษา

       พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร

    ข.ส.  หมายถึง ขาดการวดัผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศกึษาพิจารณาแลว

       เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.ล.  หมายถึง ถอนรายวชิาภายหลังกาํหนด  โดยสถานศกึษาพิจารณาแลว

       เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.น.  หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด

    ท.  หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา

    ม.ส.  หมายถึง ไมสมบูรณ  เนื่องจากไมสามารถเขารับการวัดผลปลาย

       ภาคเรียน  โดยไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา  หรือ

       ไม ส งงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชา

       ตามกําหนด

    ม.ท.  หมายถึง ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน

       เวลาที่สถานศึกษากําหนด

    ผ.  หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนดหรือผลการประเมินผาน

    ม.ผ.  หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไมผาน

    ม.ก.  หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จ

       การศึกษาตามหลักสูตร  และผลการประเมินผาน

  ขอ ๔๖ ในกรณีตอไปนี้ใหระดับผลการเรียนเปน ๐ (ศูนย) เฉพาะรายวิชา

    (๑) ได ข.ร.

    (๒) ได ข.ป.

    (๓) ได ข.ส.

    (๔) ได ถ.ล.

    (๕) ได ท.

    (๖) ได ม.ท.

  ขอ ๔๗ นักศึกษาที่ทําการทุจริต  หรือสอเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายใหทํา

ในรายวิชาใด  ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้

    (๑) ใหไดคะแนน ๐ (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้น  หรือ

    (๒) ใหระดับผลการเรียนเปน ๐ (ศูนย) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผล

การเรียนชอง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้นหรือ

    (๓) ดําเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการ

ตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแตกรณี
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  ขอ ๔๘ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  ใหปฏิบัติดังนี้

    (๑) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผล

การเรียนหารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ

    (๒) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตาม ขอ ๔๔ 

และขอ ๔๖ สาํหรับรายวิชาทีน่กัศกึษาเรยีนซ้ํา  เรยีนแทน  ใหใชระดบัผลการเรยีนและนบัจาํนวนหนวยกติ

ตามขอ ๔๙

    (๓) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้

     ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับ

      ผลการเรียน  เฉพาะในภาคเรียนหนึ่งๆ

     ข. คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาท้ังหมดและ

      ไดระดับผลการเรียนตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป

  ขอ ๔๙ นักศึกษาผูใดประสงคจะเรียนซ้ํารายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนต่ํากวา ๒.๐ หรือ

เลอืกเรยีนรายวชิาอืน่แทนถาเปนรายวชิาเลอืก  เพ่ือประเมนิปรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหสูงขึน้ให

สถานศกึษาหรอืสถานประกอบการดาํเนนิการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลากอนสําเร็จการศกึษา

  การเรยีนซํา้รายวชิา  ใหนบัจาํนวนหนวยกติสะสมเพียงคร้ังเดียว  สวนการเรียนแทนใหนบัเฉพาะ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม

  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระทําเมื่อนักศึกษาไดระดับผลการเรียน  ตั้งแต 

๒.๐ ขึ้นไปเทานั้น

  รายวิชาที่เรียนซํ้าหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) ใหถือระดับผลการเรียน

ตํ่ากวา ๒.๐ ตามเดิม  ยกเวนการไดระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) ตามขอ ๔๗ (๒) หรือ (๓)

  ขอ ๕๐ กรณีตามขอ ๔๙ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถาเปนรายวิชาที่เรียนซํ้า

ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว  สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวน

หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร

  ขอ ๕๑ ผูท่ีได ม.ส. ตามขอ ๓๘ และไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน

ภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนดใหสถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

ชอง “ผลการเรียน” เวนแตได ม.ส. ตามขอ ๓๗ (๓) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนรายๆ ไป

  กรณีผูที่ได ม.ส.เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาได

ตามกําหนดใหนกัศกึษาสงงานนัน้ภายใน ๑๐ วนั  นบัแตวนัประกาศผลการเรยีนรายวชิา  หากไมสามารถ

ดําเนินการไดใหสถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีหัวหนา

สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียน

ของภาคเรียนถัดไป

  ขอ ๕๒ นกัศกึษาตองเขารบัการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี  เมือ่นกัศึกษาไดลงทะเบยีนรายวชิา

ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
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ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากําหนด

  นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได  จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

และผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด

  ขอ ๕๓ นกัศกึษาตองเขารวมปฏิบัตกิจิกรรมเสริมหลักสตูรทีส่ถานศกึษาจัดไมนอยกวา ๒ ชัว่โมง

ตอสัปดาห  ครบทุกภาคเรียน  ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดโดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน

  เม่ือนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณฑในภาคเรียนใดถือวาประเมินผานใน

ภาคเรียนนั้น  ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ” ในระเบียบแสดงผลการเรียนของ “ผลการเรียน” 

ซึ่งหมายถึง “ผาน”

  หากนักศึกษาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด  ใหสถานศึกษาพิจารณา

มอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักศึกษาผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ  ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาท่ี

สถานศึกษากําหนด  เมื่อนักศึกษาดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน  แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรม

และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง “ผาน”

  ถานักศึกษาดําเนินการไมครบถวน  ถือวาประเมินไมผาน  ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร 

“ม.ผ.” ซึ่งหมายถึง “ไมผาน”

  ใหนักศึกษาที่เขาฝกอาชีพ  หรือฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  เขารวม

ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับ

สถานประกอบการ

สวนที่ ๓สวนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียนการตัดสินผลการเรียน

  ขอ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการ  ดังนี้

    (๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา

    (๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนต้ังแต ๑.๐ ขึ้นไป  ถือวาประเมินผานและใหนับ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม

    (๓) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) 

ใหเรยีนซํา้รายวชิานัน้ถาเปนรายวิชาเลอืกจะเรยีนซํา้  หรอืเรยีนรายวชิาอืน่แทนกไ็ด  จํานวนหนวยกติตอง

ไมนอยกวารายวิชาทีเ่รยีนแทนและใหลงหมายเหตใุนระเบยีนแสดงผลการเรียน  วาใหเรียนแทนรายวชิาใด

  ขอ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ใหถือตามเกณฑตอไปนี้

    (๑) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะ

วิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  

และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
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    (๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐

    (๓) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

    (๔) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผาน” ทุกภาคเรียน  ตามแผน

การเรียนที่สถานศึกษากําหนด

  ขอ ๕๖ ใหหวัหนาสถานศกึษา  เปนผูอนมุตัผิลการเรยีนและการสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร

  ขอ ๕๗ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน  หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตํ่ากวา ๑.๗๕ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา

  เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน  หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๑.๙๐ 

ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา

  ขอ ๕๘ นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม ๔ ภาคเรียนแลวแตยัง

ไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขอ ๕๕ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือ

ใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ใหเรียนไดไมเกิน ๘ ภาคเรียนนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยไมนับ

ภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

  นักศึกษาที่เรียนแบบไมเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน

ที่สถานศึกษากําหนดแลว  แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขอ ๕๕ ใหสถานศึกษา

พิจารณาวาควรใหเรียนตอไป  หรือใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ใหเรียนไดไมเกิน ๑๒ ภาคเรียนนับตั้งแต

วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

สวนที่ ๔สวนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรูการเทียบโอนผลการเรียนรู

  ขอ ๕๙ การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรนี้  ใหสถานศึกษา

ที่รับนักศึกษาเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  นอกจากรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนตํ่ากวา ๒.๐ 

สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานของ

สถานศึกษาแลวจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได

  ขอ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไมตํ่ากวาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้

    (๑) เปนรายวชิาหรอืกลุมวชิาทีมี่จุดประสงคและเนือ้หาใกลเคยีงกนัไมต่ํากวารอยละ 

๗๕ และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร

    (๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอน

ผลการเรียนหรือจะทําการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได

  ขอ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จกอน

การวัดผลปลายภาคเรียนภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเขาเรียน
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  ขอ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้  โดยแสดงหมายเหตุวาเปนรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน

  ขอ ๖๓ สถานศกึษาจะอนุญาตใหนักศกึษาไปเรยีนรายวชิาบางรายวชิาจากสถานศกึษาแหงอืน่

ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นได  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด

เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และใหสถานศึกษาท้ังสองแหงทําความตกลงรวมกันใน

การจัดสอนและรับโอนผลการเรียน

  ขอ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ ๖๓ 

ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้

    (๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไปหรือ

    (๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตํ่ากวา ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียน

หรือไมก็ไดใหอยูในดุลพินิจขอสถานศึกษา

    ทั้งนี้  ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน

    การบนัทกึผลการเรยีนลงในระเบยีนแสดงผลการเรยีน  ใหใชรหสัวชิา  และชือ่รายวชิา

ของหลักสูตรนี้  โดยระบุวารับโอนผลการเรียน

  ขอ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหมตาม ขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ระดับผลการเรียนใหเปนไปตามที่

ไดจากการประเมินใหม  แตตองไมสูงไปกวาเดิม

  ขอ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรูและประสบการณในงานอาชีพ  หรือฝกงานในสถานประกอบการ  

หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว  หรือมีความรูในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากอนเขาเรียน  หรือเขาเรียน

แลวแตไดเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ

เพือ่นบัจาํนวนหนวยกติสะสมสาํหรบัรายวชิานัน้กไ็ด  โดยเทยีบโอนไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของจาํนวนหนวยกติ

ตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด

  การเทยีบโอนความรูและประสบการณใหเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัทิีค่ณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากําหนด

  ถาผลการประเมินไมผาน  นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรียนปกติในภาคเรยีนนัน้หรอืขอประเมิน

เทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได

  ขอ ๖๗ นักศึกษาท่ีสถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวสอบ

เขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได  ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ

รายวิชาที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้  และไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป
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หมวด ๔หมวด ๔
การจดัการเรียนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรายวชิาปรบัพืน้ฐานวชิาชพีการจดัการเรียนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรายวชิาปรบัพืน้ฐานวชิาชพี

  ขอ ๖๘ สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษา  ตามขอ ๖ วรรคสอง  ตองจัดใหนักศึกษาเรียนรายวิชา
ปรบัพืน้ฐานวชิาชพีตามทีก่าํหนดไวในหลกัสตูรแตละประเภทวชิา  สาขาวชิา  พรอมชาํระเงนิคาธรรมเนยีม
ตางๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด  หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปดสอนรายวิชานั้นๆ 
หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกลเคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
ตามขอ ๖๖ ก็ได
  ขอ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติเชนเดียวกับการประเมิน
ผลการเรยีนรายวชิาตามหลกัสตูร  ทัง้นี ้ ผูท่ีไดระดบัผลการเรียนตัง้แต ๑.๐ ขึน้ไป  ถอืวาผาน  โดยใหบนัทกึ 
“ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”
  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตองเรียนใหไดระดับผลการประเมิน 

“ผาน” ทุกรายวิชา

หมวด ๕หมวด ๕
เอกสารการศึกษาเอกสารการศึกษา

  ขอ ๗๐ สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา  ดังตอไปนี้
    (๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชชื่อยอวา 
“รบ.๑ ปวส.๕๗” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
    การจดัทาํ “รบ.๑ ปวส.๕๗” ใหหวัหนางานทะเบยีนเปนผูจัดทาํ  ลงลายมอืชือ่พรอมทัง้  
วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
    (๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
    การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ใหหัวหนา
งานทะเบียนเปนผูจัดทํา  ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง  วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนาม
รับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
    (๓) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗ “รบ.๒ ปวส.๕๗” ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้และเก็บรักษาไว
ตลอดไป
    (๔) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
    (๕) สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนใน
แบบอืน่นอกเหนอืจาก รบ.๑ ปวส.๕๗ และ รบ.๒ ปวส.๕๗ สมดุบนัทกึการฝกประสบการณทกัษะวชิาชพี

หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา
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    (๖) ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนด

ทายระเบียบนี้

  ขอ ๗๑ ใหสถานศกึษาเกบ็รกัษากระดาษคาํตอบ  และหลักฐานการประเมนิผลการเรียนไวเปน

เวลาไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา

  ขอ ๗๒ ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักศึกษาใหนักศึกษาและผูปกครองทราบ  

ทุกภาคเรียน

  ขอ ๗๓ ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ ปวส.๕๗) และสําเนาระเบียนแสดงผล

การเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) เปนเอกสารรับรองผลการเรียน

  ขอ ๗๔ ใหสถานศึกษาออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ ปวส.๕๗) สําเนาระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบบัภาษาองักฤษ (TRANSCRIPT) ประกาศนยีบตัร  และวฒุบิตัร  แกผูสาํเรจ็การศกึษา

  ขอ ๗๕ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ ปวส.๕๗) และสําเนาระเบียนแสดง

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) จะใชวิธีพิมพใหม  หรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได  

แลวใหเขียนหรือประทับตา “สําเนาถูกตอง”  หรือ “CERTIFIED TRUE COPY” 

  ใหหวัหนางานทะเบยีน  หรอืผูทีไ่ดรับมอบหมายใหทาํการแทนลงลายมอืช่ือรบัรองสาํเนาพรอมทัง้  

วัน  เดือน  ป  ที่ออกสําเนา  และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับที่รูปถาย

  ขอ ๗๖ นักศึกษาที่ตองการใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา  หรือใบรับรองผลการเรียน  

แลวแตกรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน  โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย

หมวด ๖หมวด ๖
บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล

  ขอ ๗๗ สถานศึกษาใดท่ีมีนักศึกษากําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

พทุธศักราช ๒๕๔๖ ใหถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร  วาดวยการจดัการศกึษาตามหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ที่ใชบังคับอยูเดิม  จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

              พลเรือเอก

                    (ณรงค  พิพัฒนาศัย)

                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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การประเมินผลการเรียนการประเมินผลการเรียน
  นักศึกษาจะตองทําความเขาใจการประเมินผลการเรียนอยางถองแท  เพื่อประโยชนของ

นักศึกษาเอง  ซึ่งการประเมินผลการเรียนมีวิธีการดําเนินการ  ดังนี้

  1. การประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา  ใหดําเนินการประเมินตามสภาพจริงตอเนื่องตลอด

ภาคเรียนดานความรู  ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงาน

ที่มอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงค  และเนื้อหาวิชาโดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความ

เหมาะสม  ใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมิน

แตละกจิกรรม  และงานท่ีมอบหมายในอัตราสวนตามความสาํคญัของแตละกิจกรรมหรอืงานทีม่อบหมาย

  2. การประเมินมาตรฐานฝมือ  สําหรับนักศึกษาทวิภาคีใหปฏิบัติ  ดังนี้

   2.1 ใหดําเนินการประเมินมาตรฐานฝมือนักศึกษาทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการตามวิธีการที่คณะกรรมการประเมินผลกําหนด

   2.2 ขอกําหนดในการประเมินมาตรฐานฝมือ  ดังนี้

    2.2.1 นกัศกึษาจะเขารบัการประเมนิครึง่หลกัสตูรได  ตองไดผลประเมนิผานรายวชิา  

หมวดวชิาชพีเฉพาะไดจาํนวนหนวยกติอยางนอยกึง่หนึง่ของหมวดวชิาเฉพาะตามทีก่าํหนดในโครงสราง

หลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภท  สาขาวิชาและสาขางาน

    2.2.2 นักศึกษาจะตองเขารับการประเมินสิ้นสุดหลักสูตรไดก็ตอเมื่อไดลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  และสาขางาน

  3. นักศึกษาตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา/สาขาวิชา  และสาขางาน  หรือตามระยะเวลาที่

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร

  4. ใหระดับผลการเรียนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานฝมือ  ดังนี้

    ผาน หมายถึง ผลการประเมินผานเกณฑ

    ไมผาน หมายถึง ผลการประเมินไมผานเกณฑ

  5. ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละวิชา  ดังตอไปนี้

    4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม

    3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก

    3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี

    2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช

    2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช

3. งานวัดผลและประเมินผล
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    1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออน

    1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก

    0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑขั้นตํ่า

  6. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ 5 ไมไดใหใชอักษรตอไปนี้

    ขร. หมายถึง ขาดเรียน  ไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากมี

       เวลาเรียนตํ่ากวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา

       ไมใชไมมีเหตุผลสมควร

    ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไมครบ  โดยสถานศึกษา

       พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร

    ข.ส. หมายถึง ขาดการวดัผลปลายภาคเรยีน  โดยสถานศกึษาพจิารณาแลวเหน็วา

       ไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.ล. หมายถึง ถอนวิชาภายหลังกําหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา

       ไมมีเหตุผลสมควร

    ถ.น. หมายถึง ถอนวิชาภายในกําหนด

    ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียน

    ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายใหทํา

    ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ  เนื่องจากไมสามารถเขาสอบปลายภาคเรียน 

       หรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชา

       ตามกําหนด

    ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารบัการวดัผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่

       สถานศึกษากําหนด

    ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด  หรือผลการประเมินผาน

    ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการจบหลักสูตร

       และผลการประเมินผาน

    ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรมหรือผลการประเมินไมผาน

  7. การแกผลการเรยีนทีเ่ปน ม.ส. ตองไดรบัการประเมนิทดแทนภายใน 10 วนั นบัแตวนัประกาศ

ผลการเรียน

  8. การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย  ใหนําไปคูณระหวางหนวยกิตและระดับคะแนน

ที่สอบไดของทุกรายวิชามารวมกันแลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตรวมทุกวิชา  คิดทศนิยม 2 ตําแหนง  

ไมปดเศษ
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  รายวิชาที่เรียนซํ้า  เรียนแทน  สอบแกตัว  การนับหนวยกิตใหนับหนวยกิตวิชาที่สอบไดมาเปน

ตัวหารเพียงตัวเดียว

  เมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียน  ยังไมเขาเกณฑการจบหลักสูตร (ไมนับภาคเรียนที่ลาพัก  หรือถูกพัก

การเรียน) ใหวิทยาลัยฯ พิจารณาวา  ควรใหเรียนตอ  หรือใหพนสภาพนักศึกษา

  นักศึกษาตองสนใจผลการเรียน  โดยขอตรวจสอบกับงานทะเบียน  เมื่อลงทะเบียนภาคเรียน

สุดทายตองตรวจเช็คดูวาลงทะเบียนครบรายวิชาหรือไม  นักศึกษา  มีครูที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา  

สอบถามปญหาการเรียนจากครูที่ปรึกษา

เกณฑการประเมินผลการเรียนเกณฑการประเมินผลการเรียน
     ชวงคะแนน  ระดับผลการเรียน

      80 - 100  4

      75 - 79  3.5

      70 - 74  3

      65 - 69  2.5

      60 - 64  2

      55 - 59  1.5

      50 - 54  1

      0 - 49  0

เกณฑการจบหลักสูตร
  1. นักเรียน  นักศึกษา  จะตองศึกษาใหครบหนวยกิต  ตามหลักสูตร (ปวช. 102 หนวยกิต 

ปวส. 85 หนวยกิต)

  2. การประเมนิผลการเรยีนแตละภาคเรยีน  จะตองมผีลการเรยีน  เปน“1-4”นายรายวชิาเรยีน

และ “ผ” ในรายวิชากิจกรรม  เทานั้น

  3. กรณีผลการเรียน  ติด “0” หรือ “มส.” (ระดับ ปวช.) ใหดําเนินการแกภายใน 10 วัน  

หลังทําการประกาศผลการเรียนแตละภาคเรียน  มิฉะนั้นจะปรับเปน “0” ตองเรียนรายวิชานั้นใหม  

สวนระดับ ปวส. กรณีติด “0” ใหเรียนใหม “มส.” ใหดําเนินการแกไขภายใน 10 วัน หลังประกาศผล

  4. เมื่อเรียนครบหลักสูตร  ระดับ ปวช. จะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน  

ไมนอยกวา 2.00 ระดับ ปวส. จะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน  ไมนอยกวา 2.00
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  เพ่ือใหการใชงานวิทยบริการและหองสมุดเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด  

จึงมีการกําหนดขอปฏิบัติในการใช  ดังนี้

วัน เวลาที่เปดบริการวัน เวลาที่เปดบริการ
  จันทร - ศุกร  เวลา  08.30 - 18.00 น.  หยุดวันเสาร  อาทิตย  และวันนักขัตฤกษ

บุคคลที่มีสิทธิ์เขาใชบุคคลที่มีสิทธิ์เขาใช
  - ครู  อาจารย  เจาหนาที่  และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  - นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

  - บุคคลภายนอกขออนุญาตเขาใชได  แตไมมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรตางๆ ของหองสมุด

การบริการของหองสมุดการบริการของหองสมุด
  - ยืม - คืนหนังสือ / ยืม - คืน  ซีดี  ดีวีดี  ตลอดจนสื่อดิจิตอลอื่นๆ

  - ยืมสิ่งพิมพถายเอกสาร / ยืมสื่อสิ่งพิมพสําหรับใชเรียน

  - บริการตอบคําถามชวยคนควา / บริการนักศึกษาเขาใชเปนหองเรียน

  - จัดหาหนังสือ  สื่อสารสนเทศอื่นๆ ตามความตองการของผูใช

  - บริการอินเทอรเน็ตทั้งแบบมีสายและไรสาย

  - บริการหนังสือจอง  หนังสือสํารอง  สิ่งพิมพพิเศษ / แนะนําหนังสือใหม

การยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศและใชบริการของหองสมุดการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศและใชบริการของหองสมุด
  - ผูที่จะยืมและใชบริการหองสมุด  ตองแสดงบัตรนักศึกษาตอเจาหนาที่หองสมุดทุกครั้ง

  - ผูมีสิทธิ์ยืม  คือ  นักศึกษา  ครู  อาจารย  เจาหนาที่และบุคลากรของวิทยาลัยฯ

  - ยืมทรัพยากรสารสนเทศได 5 รายการ  ระยะเวลา 1 สัปดาหหรือ 7 วัน  เกินกําหนด

   ปรับวันละ 1 บาท ตอ 1 รายการ

  - ทรัพยากรที่ยืมได  คือ  หนังสือทุกหมวดทุกสาขาที่มีในหองสมุด  รวมไปถึง  ซีดี  ดีวีดี  

   ยกเวนหนังสืออางอิง  วารสาร  หนังสือพิมพ  สิ่งพิมพพิเศษ

  - อินเทอรเน็ตใชไดครั้งละ 1 ชั่วโมง ใน 1 วันจะเขาใชกี่ครั้งก็ได

4. งานวิทยบริการและหองสมุด
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ขอปฏิบัติในการเขาใชหองสมุดขอปฏิบัติในการเขาใชหองสมุด
  - แตงกายสุภาพเรียบรอย  เพื่อเปนการเคารพตอบุคคลสถานที่และตอตนเอง

  - วางกระเปา  ถุงยาม  แฟม  สิ่งของอื่นๆ ที่ไมใช ณ ชั้นวางของหนาหองสมุด

  - สิ่งของมีคาใหถือติดตัวเขาไปหรือฝากไวที่เคานเตอรของหองสมุด

  - ควรเงียบและสํารวมใหมากที่สุดเพื่อจะไดไมรบกวนผูใชคนอื่นๆ

  - ไมนําอาหาร  เครื่องดื่ม  ของขบเคี้ยวเขามารับประทานในหองสมุด

  - ระมัดระวังการใชสิ่งพิมพ  และทรัพยากรตางๆ ของหองสมุด  เพื่อเปนการรักษาทรัพยสิน

   สวนรวมใหมีอายุการใชงานไดยืนนาน

  มีหนาที่ประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  เชน  

สถานประกอบการ  เพื่อรวมจัดการอาชีวศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค

  1. เพื่อจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หมายเหตุ  นักเรียน  นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา  และเขาฝกอาชีพในสถานประกอบการ

   ไมนอยกวา 1 ป การศึกษา

  2. เพื่อสงนักเรียน  นักศึกษาฝกงาน

  3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรวมกัน

  4. เพือ่ฝกอบรมครูในสถานประกอบการและ / หรอืหนาทีค่วามรบัผดิชอบของงานอาชีวศกึษา

   ระบบทวิภาคี

หนาที่หลักของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหนาที่หลักของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  1. จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ตามแผนภูมิ)

  2. จัดสงนักเรียน  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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แผนภูมิการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คูมือ / ขอมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นักเรียน ม.3 หรือเทียบเทา / ปวส.

รายชื่อสถานประกอบการที่รวมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถานประกอบการ สถานศึกษา

รับสมัคร

ลงทะเบียนสอบคัดเลือก / คัดเลือก

นิเทศและการติดตามการฝกกอาชีพ

ประเมินผลครึ่งหลักสูตร (Interim)

ประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร (Final)

ผานเกณฑ

วุฒิบัตรประกาศนียบัตร (ปวช. / ปวส.)ใบรับรองการผานงาน

ทําสัญญาการฝกเพื่ออาชีพ

ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน / นักศึกษา

ผูควบคุมการฝก / ครูฝก

ตามหลักสูตร ปวช. / ปวส.

อบรมครูฝกและผูควบคุมการฝก

อาจารยนิเทศและการติดตามการฝกอาชีพ

จัดทําแผนการฝกและรวมเปน

คณะกรรมการประมวลผลกับสถานศึกษา

กระบวนการเรียนการสอน

วัดและประเมินผล
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ขั้นตอนการจัดสงนักเรียนนักศึกษาฝกอาชีพระบบทวิภาคีขั้นตอนการจัดสงนักเรียนนักศึกษาฝกอาชีพระบบทวิภาคี
 การจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี เปนความรวมมอืระหวางสถานศกึษากบัสถานประกอบการ

ในการจัดการศึกษา  ดังนั้น  นักเรียนนักศึกษาจะตองผานขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังตอไปนี้
  1. ไดรบัการคดัเลอืกจากสถานประกอบการ / สถานศกึษา  เขาศกึษาตอในระดับ ปวช. / ปวส. 
   (ตองมีการดําเนินการรวมกัน 2 ฝาย  คือ  สถานศึกษา  และ  สถานประกอบการ)
  2. ปฐมนิเทศผูเรียน / ประชุมผูปกครอง (เพื่อชี้แจงขอมูล  เชน  กฏ  ระเบียบ  ฯลฯ)
  3. ทําสัญญาการฝกอาชีพ  ระหวางผูปกครอง / นักเรียนนักศึกษา  และสถานประกอบการ  
   เพื่อรับทราบเกี่ยวกับ  ระยะเวลาการฝกอาชีพ, ขอบังคับหรือระเบียบในการฝกอาชีพ, 
   สวัสดิการ  เชน  เบี้ยเลี้ยง, วันหยุดประจําสัปดาห, เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝกอาชีพ ฯลฯ
  4. เรียนในสถานศึกษาตามแผนการเรียนและฝกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนการฝก 
   (ตามขอตกลงรวมกัน)
  5. นิเทศการจัดการเรียนการสอน / การฝกอาชีพ  รวมกันระหวางสถานศึกษาและ
   สถานประกอบการ
  6. การวัดผลและประเมินผลรายวิชา / การฝกอาชีพ  จากสถานศึกษาและสถานประกอบการ
  7. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ปวช. / ปวส.
  8. การติดตามผูสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการจัดสงนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกงาน)ขั้นตอนการจัดสงนักเรียนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกงาน)
ขั้นที่ 1  นักเรียน / นักศึกษา
   ประชุม - รับคํารองขอฝกงาน / กรอกขอความตามขั้นตอน
     - รบัหนงัสอืขอความอนเุคราะหฝกงาน / ยืน่หนงัสือใหกบัสถานประกอบการ
     - ตดิตามผลการพจิารณาจากสถานประกอบการ / ตองไดรบัการตอบรบัจาก
      สถานประกอบการ  กรณีถูกปฏิเสธ  ดําเนินการตามขั้นตอนแรกและ
      ไมอนุญาตใหเปลี่ยนสถานที่ฝกงาน
     - สงหนังสือตอบรับใหงานทวิภาคี
     - เตรียมรูปถาย 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป
     - กรอกประวัติฝกงาน
     - เขียนแผนที่ฝกสถานประกอบการ
     - ใหบิดา / มารดา / ผูปกครองกรอกหนังสืออนุญาตฝกงาน
ขั้นที่ 2  นักเรียน / นักศึกษา
   เขารับปฐมนิเทศการฝกงาน
     - รายงานตัวเขารับการปฐมนิเทศตามที่กําหนด
     - รบัหนงัสอืสงตวัฝกงาน  พรอมเอกสารแนบ  เชน  ประวตั,ิ แบบประเมนิผล, 
      ใบลงเวลา, สมุดบันทึกการฝกงาน ฯลฯ
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ขั้นที่ 3  เขารับการฝกงาน
     - รายงานตัวเขารับการฝกงานตามเวลาที่กําหนด
     - ครูประจําวิชาไปนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา, 
      ประเมินผลรวมกับสถานประกอบการ
     - สถานประกอบการสงตัวนักเรียน  นักศึกษากลับวิทยาลัย
     - แบบประเมินผลรายวิชาการฝกงาน
     - หนังสือรับรองการฝกงาน
     - ใบลงเวลาการฝกงาน
     - สมุดบันทึกการฝกงาน
ขั้นที่ 4  สถานประกอบการสงตัวกลับเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
     - สงเอกสารตางๆ ท่ีไดรับการประเมินวาสถานประกอบการที่ครูนิเทศ
      ภายใน 1 สัปดาห  หลังสิ้นสุดการฝกงาน

คุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝกงาน / ฝกอาชีพในสถานประกอบการคุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝกงาน / ฝกอาชีพในสถานประกอบการ

  นกัเรียนนกัศกึษาทัง้ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีช้ันสงู 
(ปวส.) ที่จะไดรับพิจารณาใหออกฝกงาน / ฝกอาชีพ  ในสถานประกอบการจะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้
  1. ผานการลงทะเบียน
  2. มีการทําประกันอุบัติเหตุ
  3. ผลการเรียนผานในรายวิชาชีพพื้นฐาน  และวิชาชีพสาขางาน
  4. มีผลการเรียนผานในรายวิชากิจกรรม
  5. มคีวามประพฤตเิรยีบรอย  ทัง้ในดานความรับผดิชอบ  คณุธรรม  จริยธรรม  การตรงตอเวลา

แนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน  นักศึกษา  ที่จะออกฝกงาน / ฝกอาชีพ  แนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน  นักศึกษา  ที่จะออกฝกงาน / ฝกอาชีพ  

ในสถานประกอบการในสถานประกอบการ

  ขอควรปฏิบัติในการพิจารณา  นักเรียน  นักศึกษาทั้งระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ที่จะยื่นคํารอง
ขอฝกงาน / ฝกอาชีพ  ในสถานประกอบการ  ดังนี้
  1. นกัเรยีน  นกัศกึษาจะตองผานการลงทะเบยีนในรายวชิาทีจ่ะออกฝกงาน / ฝกอาชพี  มฉิะนัน้
จะไมพิจารณาใหออกฝกงาน / ฝกอาชีพในสถานประกอบการ
  2. นักเรียน  นักศึกษาจะตองมีการทําประกันอุบัติเหตุ  มิฉะนั้นจะไมพิจารณาใหออกฝกงาน / 
ฝกอาชีพในสถานประกอบการ
  3. นักเรียน  นักศึกษาจะตองมีผลการเรียน
   3.1 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยตองผานเกณฑแตละชวงชั้น  คือ  ระดับ ปวช.1 ผลการเรียน
เฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 1.50 ระดับ ปวช.2 ผลการเรียนเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 1.75 และ ระดับ ปวช.3 
ผลการเรียนเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 1.9 ใหพิจารณาขอ 5 ประกอบดวย
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   3.2 ถานักเรียนมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑระดับผลการเรียนเฉลี่ยแตละชวงชั้นทั้งระดับ 
ปวช. และ ระดับ ปวส. ใหหัวหนาแผนกวิชาพิจารณาวาสมควรออกฝกงาน/ฝกอาชีพ
  4. นักเรียน  นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนผานในรายวิชาชีพพื้นฐาน  และวิชาชีพสาขางาน  
ถาไมผานใหพิจารณาขอ 5 ประกอบดวย
  5. นักเรียน  นักศึกษาจะตองมีความประพฤติเรียบรอย  ไมอยูในขณะโดนลงโทษพักการเรียน  
ไมสอแววสรางความเสื่อมเสียใหกับทางวิทยาลัย  มีความประพฤติเรียบรอยทั้งดานความรับผิดชอบ  คุณธรรม  
จรยิธรรม  การตรงตอเวลา  ผานการพจิารณาจากครทูีป่รกึษา  หวัหนาแผนกวชิา  หวัหนางานอาชวีศกึษา
ระบบทวภิาค ี รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  ตามแบบฟอรพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีน  นกัศกึษาออกฝกงาน / 
ฝกอาชพีในสถานประกอบการไมต่ํากวา 5 คะแนน  จะไมพจิารณาใหออกฝกอาชพี / ฝกงานในสถานประกอบการ
  6. มีผลการเรียนผานในรายวิชากิจกรรม  ถามีผลการเรียนไมผานในรายวิชากิจกรรมจะ
ไมพิจารณาใหออกฝกงาน / ฝกอาชีพในสถานประกอบการ
  7. ผานการปฐมนเิทศนกัศกึษากอนฝกงาน / ฝกอาชีพในสถานประกอบการ  ถาไมผานการปฐมนเิทศ
จะไมพิจารณาใหออกฝกงาน / ฝกอาชีพในสถานประกอบการ

นักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิดหรือขอยายสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิดหรือขอยายสถานประกอบการ
ระหวางออกฝกอาชีพ / ฝกงานระหวางออกฝกอาชีพ / ฝกงาน

 1. กรณนีกัเรยีนนกัศกึษากระทาํความผดิ  ท่ีตองพจิารณาโทษใหระงบัการฝกอาชพี / ฝกงาน
ในสถานประกอบการ

   เมื่อนักศึกษากระทําความผิดในภาคเรียนที่ออกฝกอาชีพ / ฝกงาน  ในสถานประกอบการ  
ทําใหถูกสงตัวกลับหรือเปนเหตุใหวิทยาลัยตองขอรับนักเรียน  นักศึกษากลับจากสถานประกอบการ  
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงของสาเหตุที่ถูกสงตัวกลับ
หรอืวทิยาลยัขอรบัตวักลบัประกอบดวย  ครนูเิทศ  ครทูีป่รกึษา  หวัหนาแผนกวชิา  หวัหนางานอาชวีศกึษา
ระบบทวิภาคี  และรองผูอาํนวยการฝายวชิาการ  และระงบัการฝกอาชพี / ฝกงาน  ในสถานประกอบการ
ของนักเรียน  นักศึกษาชั่วคราว  เปนเวลา 1 สัปดาห  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษแลวนักเรียน  
นักศึกษามีความผิดจริง  เนื่องจากเหตุตอไปนี้
   1.1 นักเรียน  นักศึกษาไมปฏิบัติตามสัญญาการฝกอาชีพ / ฝกงาน  ในสถานประกอบการ  
ใหระงับการฝกอาชีพในสถานประกอบการเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ภาคเรียน
   1.2 ไมปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานประกอบการ  และสถานศึกษา  ใหระงับการ
ฝกอาชีพ / ฝกงาน  ในสถานประกอบการเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ภาคเรียน
   1.3 กระทาํความผดิรายแรง  ไดแก  ความผดิดานชูสาว  ลกัขโมยทรพัยสนิ  กอการทะเลาะ
ววิาทและความผดิเกีย่วกบัสารเสพตดิ  ทัง้ในสถานประกอบการ  และสถานศกึษาใหระงบัการฝกอาชพี / 
ฝกงาน ในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร
   1.4 ไมปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ  ตามคําสั่ง  ขาดความเสียสละ  
ไมเคารพเชื่อฟงครูหรือผูควบคุมการฝกอาชีพ / ฝกงาน  ใหระงับการฝกอาชีพ / ฝกงานในสถาน
ประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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   1.5 สรางความเสียหายใหกับสถานศึกษา  และสถานประกอบการใหระงับการฝกอาชีพ / 
ฝกงานในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน
   1.6 สรางความแตกแยกในหมูคณะในสถานประกอบการ  หรือสถานศึกษา  ใหระงับ
การฝกอาชีพ / ฝกงานในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน
   1.7 มีปญหาเรื่องสุขภาพ  หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรงตองใชระยะเวลาในการรักษาเปน
เวลานานใหระงับการฝกอาชีพ / ฝกงาน  ในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน  หรือจนกวา
จะไดรับการรักษาจนสามารถออกฝกอาชีพ / ฝกงานได

  2. กรณนัีกเรียน  นกัศกึษากระทาํผดิ  และตองการยายสถานทีฝ่กอาชพี / ฝกงานในระหวาง

ภาคเรียน

   เมื่อนักเรียนนักศึกษา  ไดกระทําความผิด  และตองการยายสถานที่ฝกอาชีพ / ฝกงาน  

ในระหวางภาคเรียน  ใหนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติ  ดังนี้

   2.1 นักเรียน  นักศึกษา  ยื่นคํารองขอยายสถานประกอบการที่ฝกอาชีพ / ฝกงาน  และ

รอฟงผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน  ระหวางนี้ใหนักเรียน  นักศึกษาฝกอาชีพ / ฝกงาน  

ในสถานประกอบการเดิมไปกอน

   2.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จะตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อหาขอเท็จจริง

ของสาหตุที่ตองการยายสถานประกอบการที่ฝกอาชีพ / ฝกงาน  ประกอบดวยครูนิเทศ  ครูที่ปรึกษา  

หัวหนาแผนกวิชา  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

   2.3 คณะกรรมการพิจารณาโทษแลว  พบวา

    2.3.1 นักเรียน  นักศึกษามีความจําเปนจริงและมีเหตุอันสมควร  ตามท่ีนักเรียน  

นักศึกษายื่นคํารองขอยายสถานประกอบการที่ฝกอาชีพ / ฝกงาน  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

จะดําเนินการตามที่นักเรียน  นักศึกษายื่นความประสงคทันที
    2.3.2 นักเรียน  นักศึกษามีความจําเปนจริงแตไมมีเหตุอันสมควรที่จะยาย
สถานประกอบการที่ฝกอาชพี / ฝกงานทันทตีามที่นกัเรียนนักศึกษายื่นคํารองขอยายสถานประกอบการ
ที่ฝกอาชีพ / ฝกงาน  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จะไมอนุญาตใหดําเนินการตามที่นักเรียน  นักศึกษา
ยื่นความประสงคทันที  แตชะลอการยายสถานประกอบการที่ฝกอาชีพ / ฝกงานไว 1 ภาคเรียน  และ
อนุญาตยายสถานประกอบการที่ฝกอาชีพ / ฝกงานในภาคเรียนตอไป
    2.3.3 นักเรียน  นักศึกษาไมมีความจําเปนจริงและไมมีเหตุอันสมควรท่ีจะยาย
สถานประกอบการทีฝ่กอาชพี / ฝกงานทนัท ี ตามท่ีนกัเรียน  นกัศกึษายืน่คาํรองขอยายสถานประกอบการ
ที่ฝกอาชีพ / ฝกงาน  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะไมอนุญาตใหดําเนินการตามที่นักเรียน  นักศึกษา
ยื่นความประสงค
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  มีหนาที่จัดตั้งชมรม  องคการ  จัดกิจกรรมวันสําคัญ  ควบคุมทะเบียนนักศึกษาวิชาทหารลูกเสือ

และเนตรนารีวิสามัญ  ขอผอนผันเขารับราชการทหาร  สงเสริม  จัดหา  อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ

กีฬาและพลานามัย  ดังนี้

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  มีดังนี้กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  มีดังนี้

1. กิจกรรมชมรม1. กิจกรรมชมรม
   นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนแลวนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาคุณภาพตนเอง  

ดวยการทํากิจกรรมซึ่งทําใหมีโอกาสใชความรู  ความสามารถในการริเริ่มสรางสรรค  และใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนเพื่อใหการจัดกิจกรรมไดเกิดประโยชนตอนักศึกษาและวิทยาลัยฯ ชุมชนใหมากที่สุด  

จึงกําหนดกิจกรรม  ชมรมใหนักศึกษาไดเขารวม  ดังนี้

   1.1 นักเรียนระดับ  ปวช.1 กําหนดใหเปนสมาชิกชมรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  หรือ

กิจกรรมแนะนํา

   1.2 นักเรียนระดับ ปวช.2-3 และ ปวส.1-2 กําหนดใหเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพ

2. ขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรมชมรม2. ขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรมชมรม
   กิจกรรมชมรมเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาครบทุกดาน  

รูหลักวิชาการวางแผนรับผิดชอบรวมกัน  โดยจัดลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน  คือ

   2.1 สมัครเปนสมาชิกองคการวิชาชีพ

   2.2 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม

   2.3 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

   2.4 กําหนดกิจกรรมเสนอโครงการและดําเนินการทํากิจกรรม

   2.5 สรุปและรายงานผลการทํากิจกรรม

3. ลักษณะของกิจกรรมชมรม3. ลักษณะของกิจกรรมชมรม
   เพื่อใหการเตรียมการและการจัดทําโครงสรางของชมรม  ไดบรรจุเปาหมายกิจกรรมชมรม

ใหดําเนินการตามลักษณะโครงสราง  คือ

   3.1 ชมรมลกูเสือและเนตรนารวีสิามญัดําเนนิกจิกรรมดวยคณะกรรมการ/กลมุลกูเสอืและ

เนตรนารีวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

    3.1.1 ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรเตรียมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ

    3.1.2 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ

6. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
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  3.2 ชมรมวิชาชีพ

    กิจกรรมชมรมวิชาชีพทุกชมรมเปนหนวยยอยในองคการนักวิชาชีพในอนาคต

แหงประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  มีคณะกรรมการบริหาร  โดยมีหัวหนาสถานศึกษาเปนประธาน

คณะกรรมการบริหารระดับหนวย  เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพใหไดผลดีและ

มมีาตรฐานทีส่งูขึน้  ขณะเดยีวกนัก็สามารถปลกูฝงคณุธรรม  จรยิธรรม  รวมทัง้เจตคต ิ และลกัษณะนสิยั

ที่พึงประสงคในหมูสมาชิกองคการ  โดยมีเปาหมายการพัฒนาสมาชิก 2 เปาหมายดังนี้

    3.2.1 เปาหมายการพัฒนาสมาชิกใหเปน “คนดีและมีความสุข” ประกอบดวย

     แผนพัฒนา 5 แผน  ไดแก

1) แผนเสรมิสรางบคุลิกภาพและความรับผดิชอบตอสงัคม  โครงการตาม

      ตัวอยางดังนี้

      (1) โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย

      (2) โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา

      (3) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

      (4) โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา

      (5) โครงการเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ

      (6) โครงการประกวดสุนทรพจน

      (7) โครงการฝกสอนลีลาศ-รําวง  หรือกิจกรรมเขาจังหวะ

      (8) โครงการฝกอบรมมารยาทการเขาสังคม

      (9) โครงการอาชีวะบริการ

      (10) โครงการปองกัน  และแกไขปญหาโรคเอดส

      (11) โครงการอบรมผูนําองคการ

      (12) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสรางบุคลิกภาพและ

       ความรับผิดชอบตอสังคม

2) แผนเสริมสรางสุขภาพกีฬาและนันทนาการ  โครงการตามตัวอยาง  

      ดังนี้

      (1) โครงการแขงขันกีฬา

      (2) โครงการประกวดรองเพลง

      (3) โครงการประกวดโฟลคซอง

      (4) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสรางสุขภาพกีฬาและ

       นันทนาการ
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3) แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โครงการตามตัวอยาง  ดังนี้

      (1) โครงการพัฒนาจิต

      (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

      (3) โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค

      (4) โครงการประหยัด  และออม

      (5) โครงการธนาคารความดี

      (6) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

4) แผนสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  โครงการตามตัวอยาง  ดังนี้

      (1) โครงการเสริมวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมทองถิ่น

      (2) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา

      (3) โครงการทัศนศึกษา

      (4) โครงการพัฒนาสถานที่สําคัญทางศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม

      (5) โครงการประกวดดนตรีไทย

      (6) โครงการมารยาทไทย

      (7) โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย

      (8) โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

5) แผนสงเสรมิการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โครงการตามตัวอยาง  

      ดังนี้

      (1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

      (2) โครงการรณรงคปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

      (3) โครงการดูแล  ฟนฟู  บํารุงรักษาตนไมในและนอกสถานศึกษา

      (4) โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในและนอกสถานศึกษา

      (5) โครงการศึกษาธรรมชาติ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม

      (6) โครงการปองกันและบําบัดมลภาวะ

      (7) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและ

       สิ่งแวดลอม

    3.2.2 เปาหมายการพัฒนาสมาชิกใหเปน “คนเกงและมีความสุข” ประกอบดวย  

แผนพัฒนา 5 แผน  ไดแก

1) แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โครงการ

      ตามตัวอยาง  ดังนี้

      (1) โครงการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะพื้นฐาน

      (2) โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือทางวิชาชีพ
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      (3) โครงการทดสอบมาตรฐานการใชคอมพิวเตอร

      (4) โครงการจัดหาสมาชิกดีเดน (โครงการภายใตการนิเทศ)

      (5) โครงการนวสัมพันธ

      (6) โครงการอาชีวศึกษาตัวอยาง

      (7) โครงการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

      (8) โครงการอืน่ ๆ  ทีส่นบัสนนุแผนมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ

       วิชาชีพ

 2) แผนพัฒนาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค  โครงการตามตัวอยาง  

      ดังนี้

      (1) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

      (2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากของเหลือใช

      (3) โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร

      (4) โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม

      (5) โครงการอืน่ ๆ  ทีส่นบัสนนุ  แผนพฒันาสงเสรมิความคดิรเิริม่สรางสรรค

 3) แผนสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ  โครงการตามตัวอยาง  ดังนี้

      (1) โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน

      (2) โครงการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง

      (3) โครงการสรางผูประกอบการใหม (SMEs)

      (4) โครงการสรางความสมัพนัธระหวางสาขาวชิากบัสถานประกอบการ 

       (พี่สอนนอง)

      (5) โครงการหนึ่งวิทยาลัย  หนึ่งธุรกิจ (MINI COMPANY)

      (6) โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP

      (7) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแกปญหาความยากจน 

       (108 อาชีพ)

      (8) โครงการ อื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนสงเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการ

4) แผนพฒันาความรูและความสามารถทางวชิาการ  โครงการตามตวัอยาง  

      ดังนี้

      (1) โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย

      (2) โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ

      (3) โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ

      (4) โครงการวิจัย (เบื้องตน) ในสาขาวิชาชีพ

      (5) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาความรู  และความสามารถ

       ทางวิชาการ
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5) แผนพฒันานกัศกึษาใหมมีาตรฐานสูสากล  โครงการตามตัวอยาง  ดังนี้
      (1) โครงการพัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ
      (2) องคการสรางองคความรูสูอาเซียน
      (3) โครงการจัดหา  และแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณใหม ๆ 
       ดานอาชีวศึกษาจากตางประเทศมาเผยแพรใหกับนักศึกษา
      (4) โครงการอบรมมัคคุเทศก
      (5) โครงการอืน่ ๆ  ทีส่นบัสนนุแผนพฒันานกัศกึษาใหมาตรฐานสูสากล

4. เกณฑประเมินผลการผานกิจกรรมชมรม4. เกณฑประเมินผลการผานกิจกรรมชมรม
   เพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาวาดวยองคการนกัวิชาชพี
ในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษาวาดวยองคการนกัวชิาชพีในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง 
พ.ศ.2558) และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 
ซึ่งกําหนดใหนักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน  
และปฏิบัติตามขอกําหนด  เขารวมกิจกรรม  และมีการเขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวารอยละ 60 ของเวลาที่
กําหนดจัดกิจกรรมแตละภาคเรียน  โดยมีเกณฑการประเมินผลกิจกรรม  คือ
   จะใชตัวอักษร  ผาน (ผ.)  ไมผาน (มผ.) นักเรียนนักศึกษาจะตองผาน (ผ.) การเขารวม
กิจกรรมทุกภาคเรียนจึงจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
   4.1 กิจกรรมหนาเสาธง  สมาชิกชมรมตองเขารวม  ไมต่ํากวารอยละ 60 ของกิจกรรม
หนาเสาธงในภาคเรียนนั้น (โดยการมาเขาแถวเวลา 07.45 น. ทุกวัน)
   4.2 กิจกรรมชมรม  สมาชิกตองเขารวมกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรม  ไมตํ่ากวารอยละ 60 
ของชั่วโมงกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในแตละภาคเรียน (ปวช.1 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ปวช.2-3 และ
ปวส.1-2 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ)
   4.3 กิจกรรมอื่นๆ สมาชิกชมรมตองเขารวมกิจกรรม  ไมตํ่ากวารอยละ 60 ของกิจกรรม
ที่จัดขึ้นในแตละภาคเรียนนั้น
   4.4 สมาชิกชมรมถาไมเขารวมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท  ขอใดขอหนึ่งถือวาไมผานกิจกรรม 
(มผ.) ในภาคเรียนนั้น

5. การซอมกิจกรรมชมรม5. การซอมกิจกรรมชมรม
   นักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมครบถวน  หรือไมไดเขารวมกิจกรรมเลยใหวิทยาลัยฯ 
พิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนท่ีนักศึกษาผูนั้น  ไมไดเขารวมปฏิบัติใหครบถวน  ภายในเวลาท่ี
วิทยาลัยฯ เห็นสมควร  คือ
   5.1 สมาชิกชมรมผูใดไมผานกิจกรรมชมรม (ม.ผ.) ตามขอ  4.1, 4.2, 4.3 จะตองยื่นคํารอง
ขอลงทะเบียนซอมกิจกรรมชมรมตอคณะกรรมการประเมินผล  พรอมชําระคาลงทะเบียนซอมกิจกรรม
ชมรม 150 บาท /ภาคเรียน  ที่งานการเงินภายในเวลากําหนด



91คูมือนักเรียน  นักศึกษา

   5.2 คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม  หรือผูที่ไดรับหมายดําเนินการใหสมาชิก

ชมรมผูยื่นคํารองซอมกิจกรรมชมรมไดปฏิบัติกิจกรรม  ท่ีไดรับมอบหมายตามความเหมาะสมและ

ดําเนินการประเมินผลพรอมรายงานผลการซอมกิจกรรมชมรมตามลําดับ

   5.3 ในกรณีที่สมาชิกผูขอซอมกิจกรรมชมรมไมผานการประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนด 

(ม.ผ.) ใหลงทะเบียนขอซอมกิจกรรมในภาคเรียนตอไป

   5.4 การลงทะเบียนขอซอมกิจกรรมชมรม  สามารถลงทะเบียนขอซอมกิจกรรมชมรม

ไดเพียง 1 กิจกรรมชมรม/ภาคเรียน

  บริการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  เปนบริการท่ีจัดใหกับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ชวงเวลาท่ีใหบริการต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  เวลา 08.30 - 16.30 น. มีขอบขายงาน  ดังน้ี

ใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ
   1.1 การวางแผนการเรียน

   1.2 ปญหาทางดานการเรียน

   1.3 ปญหาทางดานการปรับปรุงบุคลิกภาพ

   1.4 ปญหาทางดานการขาดแคลนทุนทรัพย

การขอรับทุนการศึกษาการขอรับทุนการศึกษา
   2.1 การคัดเลือกนักศึกษา

    2.1.1 มีความประพฤติดี

    2.1.2 ขาดแคลนทุนทรัพย

    2.1.3 เอาใจใสตอการเรียน

    2.1.4 มีผลการเรียนดี (เฉพาะผูที่เรียนดี)

    2.1.5 เปนผูเสียสละใหกับประโยชนสวนรวม

    2.1.6 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ

   2.2 ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

2.2.1 ยืน่คาํรองขอรบัทุนการศึกษาในการขอรบัทนุมผีูปกครองรบัรองวาเปนความจรงิ  

โดยผานครูที่ปรึกษาหัวหนาแผนกวิชาและหัวหนางานปกครอง

     ใหความเห็นชอบ

    2.2.2 ยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาที่งานแนะแนวตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

7. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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    2.2.3 การพจิารณาใหทนุการศกึษา  โดยความเหน็ชอบของกรรมการดานทุนการศกึษา

     ของวิทยาลัยฯ

    2.2.4 รับทุนการศึกษาผานงานการเงินของวิทยาลัยฯ

    2.2.5 งานแนะแนวติดตามผลภายหลังไดรับทุนการศึกษา

บริการระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)บริการระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   โดยกําหนดใหนักเรียน  นักศึกษาดําเนินการขอกูทางอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต http://

www.wsa.dslstudentloan.or.th/SLF/html/index.html
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ขั้นตอนการทํางาน DSL สําหรับนักเรียน  นักศึกษา  ขั้นตอนการทํางาน DSL สําหรับนักเรียน  นักศึกษา  
สําหรับผูกูใหมหรือผูที่เขาระบบ DSL ครั้งแรกสําหรับผูกูใหมหรือผูที่เขาระบบ DSL ครั้งแรก

นักศึกษา สถานศึกษา

1. นักเรียนนักศึกษาสงแบบคําขอกูยืมเงิน

    ที่งานแนะแนว

2. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผานของผูกูยืม

    ผานระบบ DSL

3. ยื่นแบบคําขอกูผานระบบ DSL

4. นักเรียนนักศึกษาสัมภาษณกับครูที่ปรึกษา

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน กยศ. 

    ที่งานแนะแนว

6. นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเปดบัญชีกับ

    ธนาคารกรุงไทย

7. นักเรียนนักศึกษาพิมพสัญญาเงินกูผานระบบ 

    DSL จํานวน 2 ชุด 

    พรอมเอกสารประกอบสัญญา

8. ในวันทําสัญญานักเรียนนักศึกษาตองลงชื่อ

    ในสัญญาเงินกูตอหนาคณะกรรมการ

9. นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส. 

    กรอกคาเลาเรียน

10. นกัเรยีนนกัศึกษาลงช่ือในแบบลงทะเบยีนเรียน

     / แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน 

     (โดยเอกสารเปนสวนหนึ่งของการทําสัญญา

     กูยืมเงิน) นักเรียนนักศึกษาตองตรวจสอบ

     จํานวนเงินขอกูในภาคการศึกษานั้นๆ

11. ธนาคารกรุงไทยโอนเงินคาครองชีพให

     นักเรียนนักศึกษา

1. งานแนะแนวรับ - ตรวจ  แบบคําขอกูยืมเงิน

    พรอมเอกสารประกอบการกูยืม

2. สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูที่ยื่นขอกูยืมเงิน 

    กยศ. ทางระบบ DSL

3. งานแนะแนวพิมพรายชื่อนักเรียนนักศึกษา

    กูใหมและจัดเตรียมเอกสารของนักศึกษา

    ใสซองใหครูที่ปรึกษา

4. กองทุน กยศ. จัดสรรวงเงินผูกูรายใหมใหกับ

    สถานศึกษา

5. งานแนะแนวประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืม

6. งานแนะแนวติดตอธนาคารกรุงไทยเปดบัญชี

    ใหกับนักศึกษา

7. งานแนะแนวบันทึกกรอบวงเงินคาเลาเรียน

    และคาครองชีพของผูกูยืม

8. แจงนักเรียนนักศึกษา  เรื่อง  เอกสารที่ตองใช

    ในการพิมพสัญญาเงินกูในวันเปดบัญชีธนาคาร

9. งานแนะแนวพิมพแบบลงทะเบียนเรียน / 

    แบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน

10. นักเรียนนักศึกษาลงนามในเอกสารแบบ

      ลงทะเบียนเรียน

11. งานแนะแนวตรวจสอบเอกสารตางๆ 

     ของผูกูยืมใหถูกตองครบถวน

12. จัดสงเอกสารของผูกูยืมไปธนาคารกรุงไทย 

     (กรุงเทพ)

13. ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบเอกสาร  ถูกตอง  

        ไมมกีารแกไข  จะโอนเงนิคาครองชพีใหผูกูยมื

14. ธนาคารกรุงไทยโอนเงินคาเลาเรียนเขาบัญชี

        วทิยาลัย  งานแนะแนวโอนเขาบญัชขีองผูกูยมื
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
 เรื่อง  กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 19(5) และมาตรา 37 วรรคหนึง่  แหงพระราชบญัญติักองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

พ.ศ.2562 ไดมีมติใหออกประกาศไว  ดังตอไปนี้

  ขอ 1

  “กองทุน” หมายความวา  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

  “เงินกูยืมเพื่อการศึกษา” หมายความวา  เงินที่กองทุนจัดสรรใหผูกูยืมเงิน  เพื่อเปนคาเลาเรียน  

คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และคาครองชีพ

  “นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา” หมายความวา  ผูซึง่ศกึษาอยูในสถานศกึษา  และใหหมายความรวมถงึ

ผูซึ่งไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาในสถานศึกษาดวย

  “สถานศกึษา” หมายความวา  โรงเรยีน  สถาบนัอดุมศกึษา  หรอืสถานศกึษาอืน่ของรฐั  โรงเรยีน

ของเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  และสถาบัน

อุดมศึกษาของเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  “คาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาเลาเรียน  คาบํารุง  และคาธรรมเนียมตาง ๆ  ที่สถานศึกษา

เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา

  “คาใชจายท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการศกึษา” หมายความวา คาใชจายอืน่ทีม่ใิชคาเลาเรยีนทีส่ถานศกึษา

เรยีกเกบ็จากนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาตามระเบยีบ  ประกาศ หรือคาํส่ังของสถานศกึษา  โดยมวัีตถปุระสงค

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

  “คาครองชีพ” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพระหวางศึกษา

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

  ขอ 2  ในปการศึกษา 2563 กองทุนจะสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา  ดวยการใหเงินกูยืมเพื่อ

การศึกษาใน 2 ลักษณะ  ดังตอไปนี้

  (1) เงินกูยืมเพื่อการศึกษา  ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย

  (2) เงินกูยมืเพือ่การศกึษา  ใหแกนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวชิาทีเ่ปนความตองการ

หลัก  ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ

  ขอ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย  กองทุนจะใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษา

ไมเกินขอบเขตการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  ประเภทวิชา  สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา  และ

หลักสูตรที่จะใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  ตามที่กําหนดไวในแตละรายการ  ดังนี้
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ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

คาเลาเรียนและคาใชจาย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

บาท/ราย/ป

คาครองชีพ

บาท/ราย/ป

รวม

บาท/ราย/ป

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 21,600 35,600

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 36,000 57,000

3. ปวช./ปวส.

    3.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ศิลปกรรม  คหกรรม

         และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

   3.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  ประมง  

        อุตสาหกรรมสิ่งทอ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

        และการสื่อสาร

      3.2.1 สาขาวิชาชางอากาศยาน  ชางเทคนิคระบบ

              ขนสงทางราง  การตรวจสอบโดยไมทําลาย  

              และการเดินเรือ

      3.2.2 สาขาอื่นๆ นอกจาก 3.2.1

25,000

60.000

30,000

36,000

36,000

36,000

61,000

96,000

66,000

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี

   4.1 สังคมศาสตร  ศิลปศาสตร  มนุษยศาสตร

        ศึกษาศาสตร

        4.1.1 สาขาที่ขาดแคลนและ/หรือเปนความ

               ตองการของตลาดแรงงาน  ไดแก  บัญชี

               เศรษฐศาสตร  สารสนเทศ  นิติศาสตร

              ภาษาตางประเทศ  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร

               ครุศาสตรอุตสาหกรรม  โลจิสติกส  

               อุตสาหกรรมบริการ  ธุรกิจอุตสาหกรรม  

               และธุรกิจการบิน

        4.1.2 สาขาอื่นๆ นอกจาก 4.1.1

   4.2 ศิลปกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร

   4.3 วิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

   4.4 เกษตรศาสตร

   4.5 สาธารณสุขศาสตร  พยาบาลศาสตร  เภสัชศาสตร

   4.6 แพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  

        ทันตแพทยศาสตร

60,000

50,000

70,000

70,000

70,000

90,000

200,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

96,000

86,000

106,000

106,000

106,000

126,000

236,000
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  ขอ 4. นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัยและศกึษาอยูในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษาไดตามหลักเกณฑ  ดังนี้

    (1) นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ  ไมอนุมัติใหกูยืมเงิน

คาเลาเรียน  เวนแตเปนเงินคาเลาเรียนที่ไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหเรียกเก็บ

(2) นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีศ่กึษาในสถาบนัการศกึษาของเอกชน  ใหกูยมืเงนิคาเลาเรยีน

เฉพาะในสวนที่รัฐไมไดอุดหนุน  ทั้งนี้  ตองไมเกินอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชนกําหนด

    (3) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของ

หนวยงานอื่นที่ไมไดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  หากไมไดขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายบุคคลจากรัฐ  

อนุมัติใหกูยืมเงินคาเลาเรียนไดตามความเปนจริง  โดยเมื่อรวมกับเงินคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

แลวตองไมเกินขอบเขตที่กําหนด  

  ขอ 5. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  นักศึึกษาผูมีสิทธิกูยืมเงิน  ใหดําเนินการ  ดังนี้

    5.1 นักเรียน  นักศึกษาที่เปนผูกูยืมเงินรายใหม  ใหสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก

ตามจาํนวนคนและจาํนวนเงนิทีไ่ดรบัการจดัสรรจากกองทนุ  โดยคดัเลือกจากผูกูยมืทีย่ืน่แบบคาํขอกูยมื

เงินผานระบบ e-Studentloan ภายในกําหนดเวลาเทานั้น

    5.2 นักเรียน  นักศึกษาที่เปนผูกูยืมเงินรายเกา  ใหสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกตาม

จํานวนคนและจํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุน  โดยคัดเลือกจากผูกูยืมที่ยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน

หรือยืน่คาํยนืยนัการขอกูยมืเงนิผานระบบ e-Studentloan ภายในกาํหนดเวลาเทานัน้  ตามลําดับ  ดังนี้

     5.2.1 ผู กู ยืมเงินรายเกา  ซึ่งไดศึกษาตอเนื่องในระดับการศึกษาเดิมหรือ

เปลี่ยนระดับการศึกษา

     5.2.2 ผูกูยมืเงนิรายเกา  ซึง่ไมไดศกึษาตอเนือ่งเปนเวลาไมเกนิสองป (ยงัไมครบ

กําหนดชําระหนี้) แตไดกลับเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาเดิม

     5.2.3 ผูกูยืมเงินรายเกา  ซ่ึงไมไดศึกษาตอเนื่องเปนเวลาเกินกวาสองปข้ึนไป 

(ครบกําหนดชําระหนี้แลว) ใหพิจารณาเปนลําดับสุดทาย

     “ศึกษาตอเนื่อง” หมายถึง  นักเรียน  นักศึกษา  ผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนเรียนทุก

ปการศึกษา

  ขอ 6. นักเรียนหรอืนักศกึษาท่ีศกึษาในสาขาวชิาทีเ่ปนความตองการหลกัซึง่มคีวามชดัเจนของ

การผลติกําลัคนและมีความจาํเปนตอการพฒันาประเทศ  ทีม่รีายไดครอบครวัไมเกนิ 200,000 บาทตอป 

นอกจากจะกูยืมคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามขอ 5 แลว อาจกูยืมเงินคาครอง

ชีพไดในอัตรา 3,000 บาทตอเดือน หรือ 36,000 บาทตอป
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  ขอ 7. นักเรียนหรือนักศึกษาจะกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา  ไดเพียงหน่ึงหลักสูตรในแตละป

การศึกษา  ไมเกินอัตราคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บตาม

จํานวนปที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร

  กรณทีีนั่กเรยีนหรอืนักศกึษาไดรบัทนุคาเลาเรยีนหรอืมสีทิธเิบกิคาเลาเรยีนหรอืคาใชจายทีเ่กีย่ว

เน่ืองกับการศึกษา  ใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาได

เฉพาะสวนตางเทานั้น

  ขอ 8. ใหผูจัดการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้  แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ

  ขอ 9. ประกาศนี้ใหใชบังคับกับการดําเนินงานกองทุนปการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562

(นายประสงค  พูนธเนศ)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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การชําระหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาการชําระหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
 1. ผูกูยืมเงินมีหนาที่ชําระเงินกูยืมคืนกองทุน

   1.1 ผูกูยืมเงินที่สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวเปนเวลา 2 ป นับจากปที่สําเร็จ

การศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้)

   1.2 กรณผีูกูยมืเงินทีไ่มกูตอเนือ่งตดิตอกนั 2 ป และไมแจงสถานภาพใหผูบริหารและจัดการ

เงินใหกูยืมทราบจะถือวาเปนผูครบกําหนดชําระหนี้  และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนกองทุน

  2. หลักเกณฑการชําระหนี้

   2.1 ผูกูยืมเงินตองชําระเงินกูยืม  พรอมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใดรอยละ 1 ตอป  

โดยตองคืนใหกองทุนใหเสร็จสิ้นภายใน 15 ป นับแตวันที่ตองเริ่มชําระหนี้

   2.2 ใหผูกูยืมเงินชําระหนี้งวดแรก  ภายในวันท่ี 5 กรกฏาคม หลังจากครบระยะเวลา

ปลอดหนี้  โดยใหชําระหนี้คืนเฉพาะเงินตนในอัตรารอยละ 1.5 ของวงเงินที่ไดกูยืม

   2.3 การชําระหนี้งวดตอๆ ไปใหผูกูยืมเงินชําระเงินตนคืน  ตามอัตราผอนชําระที่กองทุน

กําหนดพรอมดวยดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด  ในอัตรารอยละ 1 ตอปของเงินตนที่คงคาง  ภายในวันที่ 

5 กรกฎาคม ของทุกป

   2.4 หากผูกูยมืเงนิผดินัดชําระหนี ้ ผูกูยมืเงนิจะตองชาํระคาปรบั  หรือคาธรรมเนยีมจดัการ

กรณีผิดนัดชําระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกําหนด

   2.5 ผูกูยืมเงินที่มีความประสงคจะขอชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้  

หรือกอนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป สามารถชําระคืนไดโดยไมเสียดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด

  3. วิธีนับระยะเวลาครบกําหนดชําระหนี้ของผูที่สําเร็จการศึกษา

   ตัวอยาง

   ผูกูยืมเงินที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ผูกูยืมเงินจะ

ครบกําหนดชําระหนี้คืนภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2564  ดังนี้

วิธีนับระยะเวลาการครบกําหนดชําระหนี้ของผูที่สําเร็จการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ปการศึกษา 2561

ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป

ครบกําหนดชําระ 5 ก.ค.2564
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  4. อัตราการผานชําระ

ผูกูยืมเงินสามารถเลือกผอนชําระหนี้เปนรายเดือนหรือรายปได  โดยจํานวนเงินตนที่ตอง

ชําระเปนรายเดือนรวมตลอดป  หรือจํานวนเงินตนที่ชําระเปนรายปตองไมตํ่ากวาอัตรา  ดังนี้

  5. ดอกเบี้ย/คาปรับหรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้

5.1 ดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด

    การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด  ใหคิดต้ังแตวันท่ีครบกําหนดชําระหนี้ของ

เงินตนที่เหลือหลังจากชําระงวดแรกแลวโดยสามารถคํานวณดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด  ไดดังนี้  

ดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด = เงินตนคงคางทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด x ระยะเวลา

   5.2 คาปรับ  หรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้

    หากผูกูยืมเงินผิดนัดชําระหนี้  ผูกูยืมเงินตองชําระคาปรับ  หรือคาธรรมเนียมจัดการ

กรณีผิดนัด  ชําระหนี้ตามที่กองทุนกําหนด  ดังนี้

    (1) กรณีผอนชําระหนี้เปนรายเดือน  หากคางชําระตั้งแต 1 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 

12 เดือน  ชําระคาปรับหรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้  รอยละ 1 ตอเดือนของเงินตน

งวดที่คางชําระ  หากคางชําระเกิน 12 เดือน  ชําระคาปรับหรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้  

รอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินตนงวดที่คางชําระทั้งหมด

    (2) กรณีผอนชําระหนี้เปนรายป  หากคางชําระไมเกิน 1 งวดชําระคาปรับ  หรือ

คาธรรมเนียมจัดการกรณผีดินดัชาํระหนีร้อยละ 1 ตอเดอืนของเงนิตนงวดทีค่างชาํระ  กรณผีอนชาํระหนี้

เปนรายป  หากคางชําระตั้งแต 1 งวดขึ้นไปชําระคาปรับ  หรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้

รอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินตนงวดที่คางชําระทั้งหมด  โดยสามารถคํานวณคาปรับหรือคาธรรมเนียม

จัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้  ไดดังนี้

คาปรับ  หรือคาธรรมเนียมจัดการ = เงินตนงวดที่คางชําระ x อัตราคาปรับ  

หรือคาธรรมเนียมจัดการ x ระยะเวลาที่คางชําระของงวดนั้น

ปที่ชําระ จํานวนรอยละของยอดหนี้ที่กูยืม ปที่ชําระ จํานวนรอยละของยอดหนี้ที่กูยืม

1 1.5 9 7

2 2.5 10 8

3 3 11 9

4 3.5 12 10

5 4 13 11

6 4.5 14 12

7 5 15 13

8 6 รวม 100



คูมือนักเรียน  นักศึกษา100

ติดตามผลนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
การติดตามผูสําเร็จการศึกษา  เปนประโยชนตอผูสําเร็จการศึกษา  และตอวิทยาลัยฯ ดังนี้

  1. เพื่อรวบรวมสถิติผูสําเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงานเพ่ือเผยแพรและรายงานหนวยงาน

   ที่เกี่ยวของ

  2. เพื่อวิทยาลัยฯ จะไดหาแนวางในการชวยเหลือนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา

  3. เปนฐานขอมูลในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการทางดานวิทยาลัยฯ

  4. ขั้นตอนการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  ดังนี้

   4.1 นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา  กรอกขอมูลที่ www.v-cop.net

   4.2 งานแนะแนวสรุปผลผูสําเร็จการศึกษาและรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

   4.3 การใหความชวยเหลือแจงขาวสารตําแหนงงานวางแกผูสําเร็จการศึกษาที่วางงาน

การจัดหางานใหนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธ  ระหวางสถาน

ประกอบการกับสถานศึกษา  ดังนี้

  1. เปนที่รวบรวมตําแหนงงานตามที่สถานประกอบการแจงความประสงคในการรับสมัครงาน

  2. เพื่อหางานใหนักศึกษาที่สําเรจการศึกษาและมีงานทําตรงตามสาขาที่เรียน

  3. เพื่อชวยพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษากอนไปสมัครงาน

  4. เปนท่ีรวบรวมขอมูลในการเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงาน  เชน  แบบฟอรม  การสมัครงาน  

   แบบเขยีนจดหมายสมคัรงาน  คําถามในการสมัภาษณและการปฏบิตัติวัในการไปสมคัรงาน

  5. รับปรึกษาปญหาตางๆ เกี่ยวกับการหางานและการสมัครงาน

  6. คัดเลือกนักศึกษาสงไปสมัครงาน  มีขั้นตอนดังนี้

   6.1 นักศึกษายื่นใบสมัคร  ขอรับบริการจัดหางาน

   6.2 หนวยจดัหางาน  ประกาศตาํแหนงวางงานไวทีป่ายประกาศและในเวป็ไซคงานแนะแนว

   6.3 จัดหางานโดยโทรศัพทถึงนักศึกษาในกรณีมีตํ่าแหนงวางงาน

   6.4 เมื่อนักศึกษาไดงานทํา  กรุณาแจงใหหนวยงานของวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อรวบรวม

    เปนสถิติ

  7. จัดวันนับพบแรงงานใหกับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
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การกรอกขอมูลของนักเรียนนักศึกษา  www.v-cop.net

วิธีกรอกขอมูล

1. เขาไปทีเ่วบ็ www.v-cop.net คลกิเขาไปทีค่นหางาน  เลือ่นลงมา (อยูบรเิวณกลางหนาเวบ็) 

   เมือ่เขาไปแลว  กรอกขอมลูตรงชองทีใ่หกรอก  จังหวดั  สถานศกึษา  รหสันกัศกึษา 10 หลัก 

   รหัสประจําตัวประชาชน ว/ด/ป เกิด ตกลง

  2. ใหคลิกที่ชองยินยอม Login เขาสูระบบ

  3. เลือกสถานภาพ มี 4 ชอง ให นศ.เลือก 1 ชอง ที่ตรงกับตัวเอง

  4. คลิกบันทึกเขาสูระบบ

  5. คลิกที่ Tab แกไขประวัติ

  6. คลิกยินยอม  บันทึก

  7. กรอกขอมูลเปนสวนๆ บันทึกทุกคร้ังเมื่อเห็น Tab คําวาบันทึก (หากไมบันทึกทุกครั้ง

   ขอมูลจะหาย)

  8. ชองสภาพทางทหาร  หากยังไมไดเกณฑทหารใหเวนไว  หากไดรับการยกเวน  ใหคลิกที่ชอง

   ไดรับการยกเวน  เพราะ...บอกเหตุผลดวย

  9. ชองประวัติการทํางาน  ใหกรอกประวัติที่ฝกงาน  ตําแหนง  ใหกรอก  คําวา  นศ.ฝกงาน  

   ชองเกรดเฉลีย่  วฒุกิารศกึษา  สาขาวชิาทีจ่บ (จาํเปนมากในการฝากประวติัสาํหรบัสมคัรงาน) 

   ให นศ.กรอกเกรดเฉลี่ยกอน 3, 5 เทอม  ในกรณีที่ยังไมไดรับใบ รบ. ยังไมทราบเกรดเฉลี่ย

  10. ชองงานที่สนใจให  นศ.กรอกงานท่ีสนใจและตําแหนงที่อยากจะทํา (ชองระบุเงินเดือน

   ใหระบุความเปนจรงิของสภาพตาํแหนงงานทีท่าํ  วฒิุการศกึษาและประสบการณ  อยาระบุ

   จนเกินความจริง)

  11. ชองความสามารถพเิศษหากมใีหระบ ุ เชน  ทาํเวบ็เพจได  เขยีนโปรแกรมได  ภาษา...เลนกฬีา  

   เลนดนตรี  เปนตน

  12. ชองเกียรติประวัติ  ผลงานโครงการ  ให  นศ.ระบุ  เชน  โครงการที่ทํา โปรเจคจบ  

   พรอมระบุบุคคลอางอิงดวย  เชน  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ อาจารยที่ปรึกษา

   เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว  ให  นศ.คลิกเขาไปดูผลการกรอกขอมูลที่ Tab 

แสดงผล Resume วาขอมูลถูกตองครบถวนหรือไม  เสร็จเรียบรอย  คลิกที่ Tab ออกจากระบบ
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จัดใหมีการบริการสําหรับนักศึกษา  ดังนี้จัดใหมีการบริการสําหรับนักศึกษา  ดังนี้

  การสงเสริมสุขภาพอนามัย  การสงเสริมสุขภาพอนามัย
  1. จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป

  2. จดัใหมกีารดแูลและใหคาํแนะนําความรูดานสุขภาพอยางถูกตองเหมาะสมแกผูมารับบริการ

  3. จัดบอรดใหความรูและมีเอกสารแจกฟรีเรื่องการดูแลสงเสริมสุขภาพแกนักศึกษา

  4. จัดใหบริการคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปญหาสุขภาพตางๆ

  การบริการพยาบาล  การบริการพยาบาล
  1. จัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับนักศึกษา  โดยชําระคาเบี้ยประกันคนละ......บาท/ป  การเบิก

คาทดแทน  เบกิไดตามจาํนวนเงนิทีจ่ายจรงิภายใตเง่ือนไขของทางบริษทัประกัน  โดยนาํใบรับรองแพทย

และใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลมายื่นที่หองพยาบาลเพื่อทําการจัดสงเอกสารเบิกจายตอไป  ทั้งนี้

วิทยาลัยฯ จะพิจารณาผลประโยชนสูงสุดใหแกนักศึกษา

  2. จัดใหมีหองพยาบาลเพื่อใหบริการนักศึกษาที่มีอาการเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บเล็กนอย

ที่สามารถปฐมพยาบาลขั้นตนได  โดยมีเจาหนาที่เปนผูดูแลอยางใกลชิด

  3. ในกรณทีีน่กัศกึษามอีาการเจบ็ปวยรนุแรง  หรอืไดรบัอบุตัเิหตรุายแรงใหตดิตอประสานงาน

เจาหนาทีท่ีห่องพยาบาล  เพือ่สงตอนกัศกึษาทีม่อีาการเจ็บปวยรุนแรงไปยงัสถานพยาบาลพรอมท้ังติดตอ

กับผูปกครองในกรณีที่ปฐมพยาบาลเบื้องตนแลวยังไมดีขึ้น

การจัดสุขาภิบาลรานอาหารของวิทยาลัยฯการจัดสุขาภิบาลรานอาหารของวิทยาลัยฯ
  1. จัดใหมกีารแตงตัง้คณะกรรมการควบคมุการใชอาคารและจําหนายอาหารเพือ่ตรวจสอบดแูล

ใหคําแนะนําดานการจัดสุขาภิบาลอาหารของวิทยาลัยฯ ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกตอง

  2. จัดใหมีนํ้าดื่มที่สะอาดไวบริการใหนักศึกษาฟรี

  3. จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบการสุขาภิบาลโรงอาหารและรานอาหารโดยเจาหนาที่

จากสํานักงานสาธารณสุข  รวมกับคณะกรรมการของวิทยาลัยฯ

8. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา



103คูมือนักเรียน  นักศึกษา

    งานปกครองจะเสร็จสัมฤทธิ์ผล เพราะอาจารยทุกคนรวมประสาน

  ทํางานดวยใจรักยึดหลักการ   เสริมสรางดานคุณธรรมจริยา

  นักศึกษาเปรียบเสมือนกับลูกหลาน  เปนหัวใจของงานการศึกษา

  รวมปลูกฝงสงเสริมพัฒนา  ทรงคุณคาปณิธาน...งานปกครอง

การพบปะทักทายครูการพบปะทักทายครู
  เพือ่เปนการรกัษาประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  การทกัทายระหวางครกูบัลกูศษิย  นกัศกึษา

ควรปฏิบัติดังนี้

  เดินสวนกับครู  หยุดยืนยกมือไหวหรือคํานับ

  เดินผานครู  ลุกขึ้น ยกมือไหวหรือคํานับ  คอมตัวเล็กนอย  แลวเดินผานอยางสุภาพ

  ขับรถผานครู  กมศีรษะลงเล็กนอย

  ยืนพูดกับครู  ยนืตรงอยางสภุาพ  เหยยีดแขนทัง้ 2 ขางตรงขางลาํตวั  หรอืประสานมอื

      ไวขางหนา

สิ่งเสพติดสิ่งเสพติด
  วิทยาลัยฯ ไดรณรงคใหนักเรียนเลิกสูบบุหรี่  ตามแนวทางที่กําลังรณรงคอยูทั่วโลก  จึงไมจัดที่

สูบบุหรี่ไวให  และหามนักเรียนสูบบุหรี่ในวิทยาลัยฯ และเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

การขับขี่รถจักรยานยนตการขับขี่รถจักรยานยนต
  นักศึกษาที่นํารถจักรยานยนต  ตองจอดในที่ที่วิทยาลัยฯ กําหนด  และสวมหมวกกันน็อคตลอด

จนมีใบขับขี่ที่ถูกตองตามกฏหมาย

  หากนกัศกึษาฝาฝนกฎระเบยีบของวทิยาลยัฯ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ตามประกาศของ

วิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑและการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา

การแตงกายการแตงกาย
  นักศึกษาทุกคนตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบที่วิทยาลัยฯ กําหนด  ตามประกาศของ

วิทยาลัยฯ วาดวยเครื่องแบบและการแตงกายนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2564

  นักเรียน  นักศึกษาตองศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอยางเครงครัดดังนี้

  1. ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวาดวยเครื่องแบบและการแตงกายของนักเรียน  นักศึกษา  

   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พ.ศ.2564

  2. ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2564

  3. ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวาดวยหลักเกณฑวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน

   และนักศึกษา พ.ศ.2559

9. งานปกครอง
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วาดวยเครื่องแบบและการแตงกายนักเรียน  นักศึกษา พ.ศ.2564

 เพื่อเปนการรักษาไวซึง่ ชือ่เสียง ศักดิศ์ร ีเกยีรตคิุณของวทิยาลัยเทคนิคราชบุร ี และเพือ่สงเสรมิ 

การมีระเบียบวินัย ดานการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา โดยสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวย

เครื่องแบบและการแตงกาย นักเรียน นักศึกษา ใหมีความเหมาะสม จึงอาศัยพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 วาดวยเครื่องแบบนักเรียน มาตรา 5 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ขอ 10 และขอ 15 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วาดวยเครื่องแบบและการ แตง

กาย นักเรียน  นักศึกษา พ.ศ.2564”

 ขอ 2. บรรดาระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืคําส่ังอืน่ใดท่ีกาํหนดไวในระเบยีบนี ้หรอืขัดแยงกบัระเบียบ

ใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ 3. ในระเบียบนี้ใหใชกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ปการศึกษา 2564 

เปนตนไป

 ขอ 4. ในระเบียบนี้

 “นักเรียน”   หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

         (ปวช.)

 “นักศึกษา”   หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

         ชั้นสูง (ปวส.)

 “เครื่องแบบและการแตงกาย” หมายถึง เครื่องแบบและการแตงกาย ระหวางที่เปนนักเรียน 

         นักศึกษา ระหวางการเรียนและทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

      การเรียน  หรือสงเสริมการเรียน  หรือการปฏิบัติงาน  หรือ

      การฝกอบรม

 “สถานศึกษา”  หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 ขอ 5. เครื่องแบบ  การแตงกาย และ ทรงผม นักเรียน นักศึกษา ชาย

 ระดับ  ปวช. 

  (1) ทรงผม  ตัดแบบรองทรงสูง  หามไวจอนและหนวดเครา  เหมาะสมกับการ

    เปนนักเรียน  หามสวมหมวกแฟชั่นภายในบริเวณสถานศึกษา
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   (2) เสื้อนักเรียน 

    - ผาขาวเนื้อเกลี้ยง ไมบางเกินไป และไมมัน

    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แตไมหลวมจนเกินไป) ไมรัดรูป

    - ผาอกตลอด ติดกระดุมแบนสีขาว เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซม.

    - แขนเสื้อเหนือขอศอก ปลายแขนพับเขาดานใน

    - มีกระเปาติดอกเสื้อดานซาย 1 ใบ ขนาดกวางพอเหมาะกับเสื้อ

   (3) เสื้อฝกปฏิบัติงาน

    - ผาเนื้อเกลี้ยง ใชสําหรับตัดเครื่องแบบสีนํ้าตาล (ตามที่วิทยาลัยกําหนด)

    - แบบเสื้อฮาวาย กระเปาเปนแบบปะติด  กระเปาบริเวณอกเส้ือดานซาย

     ใหปกตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (ป 2564)

    - ดานหลังมีตอสาบเสื้อ และจับจีบสองขางติดอินธนูคาดหลังที่แนวเอว

     กวาง 4 ซม.

    - เสื้อชายปลอย ความยาวเทาสะโพกลาง มีกระเปาปะ 2 ใบ

    - ปกชื่อ-นามสกุล ดานขวาแนวระดับกระเปาเปนภาษาไทยดวยไหมสีขาว

     ตัวอักษร 0.75 ซม. ใตชื่อ-นามสกุลใหปกชื่อ สาขาวิชา ขนาดเดียวกัน

  (4) เสื้อพลศึกษา ชางอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา

    - เนื้อผายืดสีขาว (ตามที่วิทยาลัยกําหนด)

  (5) เสื้อวัฒนธรรม ชางอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา

    - ตามวิทยาลัยกําหนด

 (6) กางเกงนักเรียน และกางเกงฝกปฏิบัติงาน

    - สีกรมทา  ผาเนื้อเกลี้ยงไมมีลวดลาย  ขายาว  แบบสากล  ทรงสุภาพ 

     ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ความยาวตํ่ากวาขอเทาแบบสุภาพเรียบรอย

    - ขอบเอวมีหวงกวาง 1 ซม. ยาว 4 ซม.

    - มีกระเปาตามแนวตะเข็บขาง ขางละ 1 ใบ

    - สวมกางเกงทับชายเสื้อใหเรียบรอย

  (7) กางเกงพลศึกษา

    - กางเกงผายดืสกีรมทา (กางเกงวอรม) ขายาว แบบสากล ทรงสภุาพ ไมรดัรปู 

  (8) เข็มขัด

    - หนังสีดําพื้นเรียบ ไมมีลวดลาย (หามใชหนังกลับ) กวางประมาณ 3 ซม.

    - หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายตราวิทยาลัย
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 (9) รองเทาและถุงเทา

    - รองเทาหนงัสดีาํ  หุมสน หุมปลายเทา แบบสภุาพ ไมมลีวดลาย  ชนดิผกูเชอืก

     หลังเทา  รูสําหรับรอยเชือกตองมีไมนอยกวา 3 คู และไมเกิน 5 คู

    - รองเทาผาใบ สีดําลวน หุมสนผูกเชือกสีดํา

    - ถุงเทาผาสีดํา ไมมีลวดลาย ยาวเหนือขอเทาไมนอยกวา 3 นิ้ว

 (10) การแตงกาย ตองอยูในลักษณะสุภาพ เรียบรอย สะอาด เหมาะสมกับวัยเรียน

 ระดับ ปวส.

 (1) ทรงผม  ตัดแบบรองทรงสูง  หามไวจอนและหนวดเครา  เหมาะสมกับการเปน

    นักศึกษา

 (2) เสื้อนักศึกษา

    - ผาขาวเนื้อเกลี้ยง ไมบางเกินไป และไมมัน

    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แตไมหลวมจนเกินไป)ไมรัดรูป

    - ผาอกตลอด ติดกระดุมแบบสีขาว เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซม.

    - แขนเสื้อยาวไมพับแขน ชายเสื้ออยูในกางเกง

    - มีกระเปาติดอกเสื้อดานซาย 1 ใบ ขนาดกวางพอเหมาะกับเสื้อ

    - ผูกเน็กไท สีกรมทา  และมีตราประจําวิทยาลัย

             ลักษณะเสื้อสีขาวที่หามใช  ไดแก

         - คอปกฮาวาย  ตเีกล็ดเขารูป  มสีาบหลัง  ผายดื  ผาปลายแขนหรือเจาะรังดุม

     ทีป่กเสือ้  ปกหรอืเขยีนเครือ่งหมายอืน่ใดบนเสือ้  เชน  บรเิวณแขน   กระเปา   

     หรือปกเสื้อ

(3) เสื้อฝกปฏิบัติงาน (ใชสวมเขาเรียนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ)

    - ผาเนื้อเกลี้ยง ใชสําหรับตัดเครื่องแบบสีเทา (ตามที่วิทยาลัยกําหนด)

    - แบบเสื้อฮาวาย กระเปาเปนแบบปะติด

    - กระเปาบริเวณอกเสื้อดานซายใหปกตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ( ป 2564 )

    - ดานหลังมีตอสาบเสื้อและจับจีบสองขางติดอินธนูคาดหลังที่แนวเอวกวาง 

     4 ซม.

    - เสื้อชายปลอย ความยาวเทาสะโพกลาง มีกระเปาปะ 2 ใบ

    - ปกชื่อ-สกุล ดานขวา แนวระดับกระเปาเปนภาษาไทยดวยไหมสีเหลืองทอง 

     ตัวอักษรสูง 0.75 ซม. ใตชื่อ-นามสกุลใหปกชื่อ สาชาวิชา ขนาดเดียวกัน 

  (4) เสื้อพลศึกษา ชางอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา

    - เนื้อผายืดสีขาว (ตามที่วิทยาลัยกําหนด)
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 (5) เสื้อวัฒนธรรม ชางอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา

    - ตามวิทยาลัยกําหนด

 (6) กางเกงนักศึกษา

    - สีกรมทา ผาเนื้อเกลี้ยงไมมีลวดลาย ขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ  ไมรัดรูป

     และไมหลวมเกินไป ความยาวตํ่ากวาขอเทาแบบสุภาพเรียบรอย

    - ขอบเอวมีหวงกวาง 1 ซม. ยาว 4 ซม.

    - มีกระเปาตามแนวตะเข็บขาง ขางละ 1 ใบ

    - สวมกางเกงทับชายเสื้อใหเรียบรอย

(7) กางเกงนักศึกษา (ใชสวมเขาเรียนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ)

    - สีเทา – สีเหมือนกับเสื้อ  (ชุดฝกปฏิบัติงานตามที่วิทยาลัยกําหนด)

    - เนื้อผาแบบเดียวกับเสื้อนักศึกษา

    - ทรงกางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ ความยาวเลยขอเทา (รูปแบบ

     เดียวกันกับกางเกงนักเรียน นักศึกษา)

 (8) กางเกงพลศึกษา

    - กางเกงผายดืสกีรมทา (กางเกงวอรม) ขายาว แบบสากล ทรงสภุาพ ไมรดัรปู 

 ลักษณะกางเกงที่หามใช ไดแก

    - ทรงไมสภุาพ  รัดรปู  หรอืหลวมเกนิไป  ผายดื   กระเปาขางแบบเฉยีงโคงเวา   

     กระเปาหลังแบบปะ

    - ตกแตงผิดแบบที่วิทยาลัยกําหนดให  เชน  ตีเกล็ด เปนชั้น ๆ กระเปาแบบ

     ปะติดกระดุม  ขาเดฟ  ขาลอย กางเกงแฟชั่น หรือแกไขทรงกางเกง 

     กางเกงที่  ฉีก ขาด ไมสุภาพ

  (9) เข็มขัด

    - หนังสีดําพื้นเรียบ ไมมีลวดลาย (หามใชหนังกลับ) กวางประมาณ 3 ซม.

    - หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายตราวิทยาลัย

(10) รองเทาและถุงเทา  ระดับ ปวส.

    - รองเทาหนังสีดํามัน  หุมสน  หุมปลายเทา  แบบสุภาพ  ไมมีลวดลาย 

     ชนิดผูกเชือกหลังเทา รูสําหรับรอยตองมีไมนอยกวา 3 คู และไมเกิน 5 คู

    - ถุงเทาผาสีดํา ยาวเหนือขอเทาไมนอยกวา 3 นิ้ว ไมมีลวดลาย

(11) การแตงกาย ตองอยูในลกัษณะสภุาพ  เรยีบรอย  สะอาด  เหมาะสมกบั  รกัษาไวซ่ึง 

    ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี เกียรติคุณของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
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 ขอ 6. เครื่องแบบ  การแตงกาย และทรงผม  นักเรียน นักศึกษาหญิง

 ระดับ ปวช.

 (1) ทรงผม  ผมสั้นเสมอปกเสื้อดานหลังแบบสุภาพเรียบรอย หรือ  ทรงผมยาว

    ตองรวบผมใหเรยีบรอย ความยาวไมเกินก่ึงกลางหลงั  เหมาะสมกบัการเปนนักเรียน

    - ถาใชเครื่องประดับผมใหใชสีดํา  นํ้าเงิน  นํ้าตาล  และสีขาวเทานั้น

    - หาม  สไลดผม  ดัด  ซอย  ตัดผมรองทรง  หรือสกินเฮด  ทําสีผม

    - หาม  สวมหมวกแฟชั่นภายในบริเวณวิทยาลัยฯ

  (2) เสื้อนักเรียนหญิง (เสื้อขาว)

    - ผาขาวเนื้อเกลี้ยง ไมบางเกินควร และไมมัน

    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แตไมหลวมจนเกินไป) ไมรัดรูป

    - ผาอกตลอด ติดกระดุมโลหะรูปเครื่องหมายวิทยาลัย

    - แขนเสื้อเหนือขอศอก จีบปลายแขน

    - ปลายแขนประกอบดวยผาขนาดกวาง 3 ซม.

    - สอดชายเสื้อไวในกระโปรง 

    - ใหสวมเสื้อซับในสีขาว ไมมีลวดลายไวดานในของเสื้อนักเรียน

 (3)  เสื้อฝกปฏิบัติงาน 

    -    สวมชุดนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน  เชนเดียวกับนักศึกษาชายระดับ ปวช. 

         ชางอุตสาหกรรม

  (4) เสื้อพลศึกษา ชางอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา

    - เนื้อผายืดสีขาว (ตามที่วิทยาลัยกําหนด)

  (5) เสื้อวัฒนธรรม ชางอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา

    - ตามวิทยาลัยกําหนด

  (6) กระโปรง 

    - ผาสีกรมทา  เนื้อผาเกลี้ยง

    - มีเกล็ดทั้งซายและขวาขางละ 3 เกล็ด เหมือนกันทั้งดานหนาและดานหลัง

    - กลีบของเกล็ดหันออกดานนอกและเย็บกับเกล็ดจากขอบกระโปรงลงมา 

     6 - 12 ซม.

    - ความยาวของกระโปรงคลุมเขา ยาวตํ่ากวาหัวเขา ประมาณ 1 ฝามือ 

     หรือยาวจากเขาลงมา 4  นิ้ว  ทรงสุภาพ (ไมแคบจนเกินไป)

    - ใหทํากระเปาตามแนวตะเข็บขาง

    - สวมกระโปรงทับชายเสื้อใหเรียบรอย
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  (7) รองเทาและถุงเทา 

    - รองเทานกัเรียนสีดาํ  ไมมลีวดลาย  สนรองเทาเต้ีย  แบบรองเทานกัเรยีนหญงิ  

     มีสายคาดบนหลังเทา

    - ถุงเทาผาสีขาว  ไมมีลวดลาย  ยาวเหนือขอเทาไมนอยกวา 3 นิ้ว สามารถ

     ทบขนาด 1 นิ้ว ได 2 ครั้ง

    - รองเทากฬีา  ใชรองเทาผาใบสขีาว  ไมมลีวดลาย  ใหใชเฉพาะวนัท่ีมกีารเรียน

     วิชาพลศึกษาเทานั้น

 ระดับ  ปวส.

 (8) เสื้อนักศึกษา (เสื้อขาว)

    - ผาขาวเนื้อเกลี้ยง ไมบางเกินควร และไมมัน

    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แตไมหลวมจนเกินไป) ไมรัดรูป

    - ผาอกตลอด ติดกระดุมโลหะรูปเครื่องหมายวิทยาลัย

    - ติดเข็มกลัดตราประจําวิทยาลัย  ที่หนาอกเส้ือดานขวา และเครื่องหมาย

     ที่มีตราประจําวิทยาลัยที่สาบปกเสื้อดานซาย

    - แขนเสื้อสั้นเพียงเหนือขอศอก ปลายแขนปลอยแบบเชิ้ต

    - สอดชายเสื้อไวในกระโปรง 

ลักษณะเสื้อสีขาวที่หามใช ไดแก

    - คอปกฮาวาย ตีเกล็ดเขารูป มีสาบหลัง ผายืด ผาปลายแขนหรือเจาะรังดุม

     ที่ปกเสื้อ ปกหรือเขียนเครื่องหมายอื่นใดบนเสื้อ  เชน  บริเวณแขน  กระเปา   

     หรือปกเสื้อ

 (9) เสื้อฝกปฏิบัติงาน นักศึกษา (ใชสวมเขาเรียนตามปกติ)

    - สวมชุดนักศึกษา ฝกปฏิบัติงาน เชนเดียวกับนักศึกษาชายระดับ  ปวส.

  (10) เสื้อพลศึกษา ชางอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา

    - เนื้อผายืดสีขาว (ตามที่วิทยาลัยกําหนด)

  (11) กระโปรง 

    - ผาสีดํา เนื้อผาเกลี้ยง

    - แบบสุภาพตามที่วิทยาลัยกําหนดใหคือ  แบบจีบรอบตัว  จีบหางกัน

     ประมาณ 2.5 ซม. ลึกไมเกิน 4 ซม.

    - ขอบเอวกวางประมาณ 3 ซม.

    - หามใสกระโปรงพลีททุกชนิด หามผาชายกระโปรง

    - ตองเปนผาชิ้นเดียวกันตลอด หามตอสะโพก หรือสวนอื่น

    - ความยาวของกระโปรง คลุมเขา ยาวตํ่ากวาหัวเขาประมาณ 1 ฝามือ หรือ

     ยาวจากเขาลงมา 4  นิ้ว
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ลักษณะกระโปรงที่หามใช  ไดแก

    - กระโปรงรัดรูป  หรือบางเกินไป  สั้นเหนือหัวเขา  ผาชายกระโปรง

           ตกแตงผิดแบบที่วิทยาลัย ฯ กําหนดให  เชน  ตีเกล็ดเปนชั้นๆ 

     จีบรูดติดกระเปา แบบปะติดกระดุม  กระโปรงแฟชั่นทุกชนิด

 (12) กางเกงพลศึกษา

    - กางเกงผายืดสีกรมทา (กางเกงวอรม) ขายาว แบบสากล ทรงตรง ไมรัดรูป

 (13) เข็มขัด

    - หนังสีดําพื้นเรียบไมมีลวดลาย (หามใชหนังกลับ) กวางประมาณ 3 ซม.

    - หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายตราวิทยาลัย

  (14) รองเทาและถุงเทา 

    - รองเทาหนังคัชชูสีดํา  หุมสน  หุมปลายเทา  ไมเปลือยหนา เทาแบบสุภาพ  

     ไมมีลวดลาย  สนสูงระหวาง 1-2 นิ้ว

    - รองเทากีฬา ใชรองเทาฝาใบสขีาว  ไมมลีวดลาย ใหใชเฉพาะวันทีม่กีารเรยีน

     วิชาพลศึกษาเทานั้น

    - หามใส  รองเทาหัวแหลม  รองเทาฟองนํ้า  รองเทาหนังกลับ  รองเทาแบบมี

     สายรัด  รองเทาแบบมีโบว  รองเทากํามะหยี่ และ รองเทาแฟชั่นทุกชนิด 

     (เมื่อเขามาในสถานศึกษาสวมใสรองเทาตามระเบียบเทานั้น)

  (15) การแตงกาย

    - ตองอยูในลักษณะสุภาพ เรียบรอย สะอาดเหมาะสมกับการเปนนักเรียน 

     นักศึกษา 

    - หามแตงหนาและหามใชเคร่ืองประดับ ยกเวนนาฬกาขอมือและแหวน

     นามสกุล

    - สรอยคอใหสวมชนดิแขวนพระหรอืเครือ่งหมายทางศาสนาและเอาไวในเสือ้

    - ตางหูใหใชตุมหรือหวงสีเงินหรือสีทอง  ขนาดเล็ก  หามใชลักษณะและ

     สีอยางอื่น  หามระเบิดหู เจาะลิ้น  เจาะจมูก  เจาะแกม หรือสักตามรางกาย

    - หามเพนทสีลวดลาย หรือสักลวดลายใด ๆ บนผิวหนัง ยกเวนลายสักตาม

     ความเชื่อ ทางศาสนาหรือนิกายตาง ๆ ที่นับถือ โดยจะตองซอนหรือปกปด

     อยูใตบริเวณเสื้อผาเทานั้น

    - ผาท่ีหามใช  ไดแก  ผาแมคจอรเจีย  ผาฟอก  ผายนีส   ผาลูกฟูก  ผาเวสปอยท  

     ผายนีสและผาทีม่ลีกัษณะเนือ้ผาบางเกนิไป เปนมนัและมลีวดลายในเนือ้ผา
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 ขอ 7. ชุดลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ  นักศึกษาวิชาทหาร

 ชุดลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ  

    - เปนไปตาม คูมือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงวาดวย

     เครื่องแบบลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

 นักศึกษาวิชาทหาร

    - เปนไปตาม กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2558)[1] ออกตามความใน

     พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู กํากับ

     นักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ. 2521 

 ขอ 8. สถานศึกษาไดกําหนดใหนักเรียน  นักศึกษา  แตงเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 

นักศึกษาวิชาทหาร  หรือชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดฝกงาน ชุดกีฬา พลศึกษาหรือชุดอื่น ๆ แทนเครื่องแบบ

นักเรียน นักศึกษาตามระเบียบนี้วันใดใหเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด โดยคํานึงความประหยัดและ

เหมาะสม

 ขอ 9. กรณีมีเหตุจําเปนใหสถานศึกษาพิจารณา ยกเวนหรือผอนผันการแตงกายเครื่องแบบ 

นักเรียน นักศึกษาไดตามเหมาะสม

 ขอ 10. นกัเรยีน นกัศกึษา ผูใดไมปฏบิตัติามระเบยีบวทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ีวาดวยเครือ่งแบบ

และการแตงกายนักเรยีน นกัศกึษา พ.ศ.2564  ใหสถานศกึษาพจิารณาลงโทษตามระเบยีบวทิยาลยัเทคนคิ

ราชบุรี วาดวยวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2564

 ขอ 11. ใหรองผูอํานายการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

และมีอํานาจตีความ วินิจฉัย ชี้ขาดปญหาเกิดจากการปฏิบัติจากระเบียบนี้

                  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน   พ.ศ. 2564

             (นายสมพงษ  พนมชัย)

                                ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วาดวยความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา  พ.ศ.2564

 อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง  กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  

ขอที่  2.  ใหโรงเรียน  หรือสถานศึกษากําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจึงวางระเบียบไวดังนี้

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วาดวยความประพฤตินักเรียน 

นักศึกษา  พ.ศ.2564”

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 บรรดาคําสั่ง  ระเบียบ  หรือขอบังคับของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เรื่องความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษาใดที่กําหนดไวแลว หรือชัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ 3. ในระเบียบนี้

   “สถานศึกษา” หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

   “นักเรียน”   หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

       (ปวช.)

   “นักศึกษา” หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ     

               ขั้นสูง (ปวส.)

   “เวลาเรียน” หมายถึง เวลาตามที่วิทยาลัยประกาศตั้งแตเริ่มตนจบสิ้นสุด

       การเรียนรายวิชาสุดทายของแตละวัน

   “ศีลธรรม”  หมายถึง บรรดาความประพฤติที่ดีงาม ที่ชอบทางกาย วาจา ใจ  

       เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา

   “สถานที่พัก” หมายถึง บานพักอาศัย หอพัก หองเชา สถานที่พักอาศัยระหวาง

       การศึกษา

 ขอ 4. นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้

   (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน

   (2) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน

   (3) พกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด
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   (4) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ 

    หรือยาเสพติด

   (5) ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขู  หรือบังคับขืนใจ  เพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น

   (6) กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอื่น  รวมอยูในเหตุการณ  เตรียมการหรือ

    การกระทําการใด ๆ  อันนาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรม

    อันดีของประชาชน

   (7) แสดงพฤติกรรมทางชูสาว ซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ

   (8) เกี่ยวของกับการคาประเวณี

   (9) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเท่ียวเตร หรือรวมกลุมอันเปนการสราง

    ความเดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น

   (10) ทําลายทรัพยสินของทางราชการ  หรือบุคคลอื่น  หรือทําใหทรัพยสินราชการ   

    หรือ บุคคลอื่นเสียหายโดยเจตนา

   (11) เรื่องเกี่ยวกับสถาบัน  เสี่ยงเขาขายความผิดตาม  ประมวลกฎหมายอาญา  

    มาตรา 112  หรือมีความผิดรวม

   (12) กระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

   (13) กระทําความผิดเกี่ยวกับ  พระราชบัญญัติ  วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ 

    คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560  (ฉบับที่ 2)

   (14) กอเหตุชุมนุม ประทวง รวมอยูในเหตุการณ  เตรียมการหรือการกระทําการใดๆ 

    อันนาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือขัดตอศีลธรรมอันดีในสถานศึกษา

   (15) ประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรง  จนเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียง  ไมรักษาไวซึ่ง

    ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และเกียรติศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

 ขอ 5. ใหสถานศึกษากําหนดระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาไดเทาที่ไมขัดแยงกับระเบียบนี้

 ขอ 6. ใหรองผูอาํนวยการฝายพัฒนากจิการนกัเรยีน  นกัศกึษา  เปนผูรกัษาการตามระเบียบนี้

และมีอํานาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากปฏิบัติตามระเบียบนี้

                 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน   พ.ศ. 2564

             (นายสมพงษ  พนมชัย)

                   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการตัดคะแนน  ความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา

พ.ศ. 2564

 โดยสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาใหเหมาะสม จึงอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียน

และนักศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.2548 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดวนที่สุดที่ ศธ 0611/2919 ลงวันที่ 14 

มิถุนายน 2556  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจึงวางระเบียบไวดังนี้

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี” วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2564”

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 ขอ 3. ใหยกเลกิระเบยีบวทิยาลยัเทคนคิราชบรีุ วาดวยการตัดคะแนนความประพฤตินกัเรียน

นักศึกษา พ.ศ. 2560

 บรรดาคาํสัง่  ระเบียบ  หรอืขอบังคบัของวทิยาลยัเทคนคิราชบรุใีดทีก่าํหนดไวแลวหรอืทีข่ดัแยง

กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ 4. ในระเบียบนี้

   “วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

   “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

       รองผูอํานวยการวิทยาลัย

   “ครูท่ีปรึกษา” หมายถึง บคุคลทีไ่ดรับมอบหมายและแตงต้ังจากผูบรหิาร

       สถานศึกษา ใหทําหนาที่เปนผูดูแลนักเรียนหรือ

       นักศึกษาในกลุม หรือหองเรียนนั้น ๆ

   “หัวหนางานปกครอง” หมายถึง ครทูีไ่ดรบัแตงตัง้ใหทาํหนาที ่หวัหนางานปกครอง

ตามระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

   “ครูปกครอง” หมายถึง ครูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เจาหนาที่

       งานปกครองของแตละแผนกวิชา  สาขาวิชา



115คูมือนักเรียน  นักศึกษา

   “นักเรียน” หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

       วิชาชีพ (ปวช.)

   “นักศึกษา” หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร  

            วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

   “ผูปกครอง” หมายถึง บิดา  มารดา  หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือ

       นักศึกษา ไวในปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู

       ระหวางที่  นักเรียนหรือนักศึกษา  ที่กําลังศึกษา

       อยูซึ่งเปนผูลงนามเปนผูปกครองไวกับวิทยาลัย

       เทคนิคราชบุรี

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพจิารณาตดัคะแนนความประพฤติ

       นักเรียนหรือนักศึกษา

   “เวลาเรียน” หมายถึง เวลาตามที่วิทยาลัยประกาศตั้งแต  เร่ิมต น

       จนสิ้นสุดการเรียนรายวิชาสุดทายของแตละวัน

   “ศีลธรรม” หมายถึง บรรดาความประพฤติที่ดีงาม ที่ชอบทางกาย 

       วาจาใจเหมาะสมกบัสภาพนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา

   “กระทําผิด” หมายถึง การทีน่กัเรยีนหรอืนกัศกึษาประพฤตผิดิหรอืฝาฝน 

       หรือไม ปฏิบั ติตามระเบียบข อบั งคับของ

       สถานศกึษาหรอืกฎกระทรวงศึกษาธกิารกาํหนด

       ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

       พ.ศ. 2548 และกําหนดความประพฤติของ

       นักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

   “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําผิด

       โดยมีความมุ งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน 

       โดยมีจุดมุ งหมายเพ่ือการส่ังสอนใหมีความ

       ประพฤติดีหรือใหเข็ดหลาบ

   “การทํากิจกรรม” หมายถึง การใหนักเรียน/นักศึกษาที่กระทําความผิดหรือ

       ทํากิจกรรมหรือบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ

       สถานศึกษาตามหลักเกณฑหรือวิธีที่กําหนด

 ขอ 5. นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําผิดจะตองไดรับ เวนแตมีเหตุอันควรลดโทษตามขอ 18. 

โทษที่จะลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา มี 4 สถาน ดังนี้

   (1) วากลาวตักเตือน

   (2) ทําทัณฑบน
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   (3) ตัดคะแนนความประพฤติ

   (4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 ขอ 6. การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีก่ระทาํผิดใหพิจารณาจากผลการพิจารณาตัดคะแนน

ความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาของคณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษาที่กระทําความผิด อาจถูก

ลงโทษมากกวาหนึ่งสถานก็ได

 ขอ 7. การพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา ใหวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการประกอบดวย

   (1) รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เปนประธานกรรมการ

   (2) ครู  ของวิทยาลัยเปนกรรมการ

   (3) ครูปกครองแผนกวิชา สาขาวิชา ของวิทยาลัย เปนกรรมการ

   (4) ครูที่ปรึกษา เปนกรรมการ

   (5) หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

   (6) หัวหนาแผนกวิชา สาขาวิชา ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ

   (7) หัวหนางานปกครอง เปนกรรมการและเลขานุการ

 ขอ 8. การตัดคะแนนความประพฤติใหผู มีอํานาจตัดคะแนนความประพฤติไดครั้งละ

ไมตํ่ากวา 5 คะแนน  ใหทําบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน ผลของการตัดคะแนนความประพฤติจากการ

กระทําผิดครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันจะตองรับโทษ ดังนี้

   (1) ถูกตัดคะแนนความประพฤติต้ังแต 5 คะแนนข้ึนไป ใหลงโทษวากลาวตักเตือน

เปนลายลักษณอักษร แจงผูปกครอง ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชา สาขาวิชา

   (2) ถูกตดัคะแนนความประพฤต ิ10-15 คะแนน ใหลงโทษ แจงผูปกครอง  ครทูีป่รกึษา 

หัวหนาแผนกวิชา สาขาวิชา ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 30 - 60  ชั่วโมง 

   (3) ถกูตดัคะแนนความประพฤต ิ20-25 คะแนน ใหลงโทษ ทาํทณัฑบนไวเปนหลกัฐาน 

แจงผูปกครอง ครูที่ปรึกษา หัวหนาแผนกวิชา สาขาวิชา ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํานวน 

60 - 90  ชั่วโมง

   (4) ถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ 30 คะแนน ไมมีสิทธิ์ เขารับการประเมินผล

การเรียนทุกรายวิชา ในภาคเรียนนั้นๆ แจงผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา หัวหนาแผนกวิชา สาขาวิชา 

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล หัวหนางานทะเบียน  หรือ ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

โดย ยายสถานศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการปกครอง หรือผูอํานวยการวิทยาลัย

    นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําผิดตามขอ 16. (1)(2)(3) หรือ (7) ใหลงโทษพัก

การเรียนหรือหยุดเรียนเพื่อตอสูคดีทันที  สวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่สอบสวนแลวพบวามีสวนรูเห็น

หรอืไปดวยกันแลวไมหามปราม  ใหตดัคะแนนความประพฤต ิ 25 คะแนน   โดยใหผูปกครองนาํไปความคมุ

ดูแลอยางใกลชิด  มิใหพบกับเพื่อนซึ่งอาจนําไปกอเหตุอีก หากมีพฤติกรรมดีขึ้นก็สามารถเรียนตอใน

สถานศึกษาอื่นโดยนําผลการเรียนเดิมไปเทียบโอนและเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจนจบหลักสูตร
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   (5) การตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต 15 คะแนนขึ้นไป ใหคณะกรรมการรายงาน

ผูบริหารสถานศึกษาทราบทุกครั้ง

 ขอ 9. ครูทุกคนมีอํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาไดครั้งละไมเกิน 

ครั้งละ 10 คะแนน และเสนอตัดคะแนน ความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา ตั้งแต 15 คะแนนขึ้นไป

ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งตัดคะแนนความประพฤติ

   หวัหนางานปกครอง  หวัหนาแผนกวชิาสาขาวชิา   มอีาํนาจสัง่ตดัคะแนนความประพฤติ

นักเรียนหรือนักศึกษาได ครั้งละไมเกิน 15 คะแนน และเสนอตัดคะแนนความประพฤติ รายงานผูบริหาร

สถานศึกษา

   ผูอาํนวยการ  รองผูอาํนวยการ มอีาํนาจส่ังตัดคะแนนความประพฤตินกัเรียนหรือนกัศกึษา

ไดครั้งละไมเกิน 30  คะแนน และเสนอตัดคะแนนความประพฤติรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบ

 ขอ 10. การตัดคะแนนความประพฤติใหสะสมเปนปการศึกษา  ไมเกิน 30 คะแนน  เมื่อขึ้น    

ปการศึกษา  ตอไปก็ใหเริ่มตนนับใหม แตใหนําผลของการตัดคะแนนความประพฤติในภาพเรียนที่ผาน

มาเปนองคประกอบในการพิจารณาดวย

 ขอ 11. ความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ที่จะตองวากลาวตักเตือนดวยวาจา มีดังนี้

   (1) แตงกายไมสุภาพเรียบรอย  หรือไมถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย

   (2) ไมตั้งใจศึกษาเลาเรียน

   (3) ไมพกบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนักศึกษา

   (4) ไมรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย

   (5) ขาดความเคารพตอผูบรหิารสถานศกึษา  รองผูอาํนวยการ  คร ูเจาหนาทีใ่นโอกาส

    หรือสถานที่อันควร

   (6) กลาววาจา หรือแสดงกิริยาไมสุภาพ ระหวางนักเรียนหรือนักศึกษาดวยกัน 

   (7) ความประพฤติอื่นใดที่มีลักษณะ และระดับเดียวกับความผิดที่จะตองวากลาว

    ตักเตือนดวยวาจาในขอ 11.นี้

 ขอ 12. ความประพฤตขิองนกัเรียนหรือนกัศกึษา ทีม่คีวามผดิตองถกูตดัคะแนนความประพฤติ

ครั้งละ 5 คะแนน มีดังนี้

   (1) ถูกวากลาวตักเตือนดวยวาจาตามขอ 11 แลวยังประพฤติซํ้าอีก

   (2) กลาววาจาหรือแสดงกิริยา  ไมสุภาพตอผูบริหารสถานศึกษา  รองผูอํานายการ 

    ครู  เจาหนาที่  หรือบุคคลทั่วไป

   (3) สงเสยีงดังรบกวน  หรือกอความเดือดรอน  หรอืกอความราํคาญ  อนัเปนอปุสรรค

    ตอการเรียน การสอน หรือการปฏิบัติกิจกรรมอื่นของวิทยาลัย

   (4) สูบบุหรี่

   (5) หนีเรียน  หรือไมเขาเรียน  หรือออกจากสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตใน

    ชวงเวลาเรียน
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   (6) แกไข เปลีย่นแปลง ไมปก ปดปง ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา เครือ่งแบบหรอืชดุฝกงาน

    ของตนเอง

   (7) แตงกายไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา  หรือแตงกายไมถูกตอง

    ตามระเบียบวิทยาลัย 

   (8) มีอุปกรณการพนันไวในครอบครอง

   (9) ขีดเขียน หรือวาดภาพลงบนโตะ เกาอี้ ฝาผนังหองเรียน หรืออาคารในวิทยาลัย

    หรือสถานที่สาธารณะทั่วไป

   (10) ไมใชสะพานลอยในการขามถนน

   (11) ลืมกุญแจรถจักรยานยนตไวที่รถ จอดรถกีดขวางทางจราจร

   (12) ขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนตภายในวิทยาลัย หรือประพฤติผิดกฎจราจรของ

    วิทยาลัย

   (13) ความประพฤติอื่นใดที่มีลักษณะ และระดับเดียวกับความผิดที่ตัดคะแนนความ

    ประพฤติในขอ 12. นี้

 ขอ 13. ความประพฤตขิองนกัเรียนหรือนกัศกึษา ทีม่คีวามผดิตองถกูตดัคะแนนความประพฤติ

ครั้งละ 10 คะแนน มีดังนี้

   (1) ขัดคําสั่งที่ชอบหรือรายงานเท็จตอ  ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ  ครู 

เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  เจาหนาที่

ฝายปกครองบานเมือง หรือเจาหนาที่ตํารวจ

   (2) เลนการพนัน หรือจัดใหมีการเลนการพนัน ทุกประเภท

   (3) เขียน หรือโฆษณาขอความที่อาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงแกผูอื่น หรือวิทยาลัยฯ

   (4) ใหบุคคลภายนอกยืมเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษา

   (5) ระเบิดหู เจาะลิ้น  เจาะจมูก  เจาะแกม  เจาะรางกาย  (ยกเวนเจาะเพื่อรักษา

    ทางการแพทย  โดยมีใบรับรองจากแพทยโรงพยาบาลของภาครัฐ)

   (6) เพนทสีลวดลาย  หรือสักลวดลายใด ๆ บนผิวหนัง (ยกเวนตามความเชื่อ 

    ทางศาสนาที่นับถือ โดยจะตองซอนหรือปกปดอยูใตบริเวณเสื้อผาเทานั้น)

   (7) ความประพฤติอื่นใดที่มีลักษณะ และระดับเดียวกันความผิดที่ตัดคะแนน

    ความประพฤติในขอ 13. นี้ 

 ขอ 14. ความประพฤตขิองนกัเรียนหรือนกัศกึษา ทีม่คีวามผดิตองถกูตดัคะแนนความประพฤติ

ครั้งละ 15 คะแนน มีดังนี้

   (1) เลนการพนัน หรือจัดใหมีการเลนการพนัน  หรือมั่วสุมในวงการพนันทุกประเภท

โดย อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณทางการเลนการพนัน

   (2) เขาไปในสถานบริการที่เปนแหลงอบายมุขในชวงเวลาเรียน เชน บาร ไนตคลับ

สถานบริการทางเพศ บอนการพนัน หรือสถานที่ไมเหมาะสม
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   (3) แสดงพฤติกรรมชูสาว กระทําลามกอนาจาร ประพฤติตนในทํานองชูสาว หรือ

เกี่ยวของคาประเวณี อันจะทําใหเปนที่เสียชื่อเสียงแกวิทยาลัย

   (4) ชวยเหลือหรือปดบังผูกระทําผิด  หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวนหรือ

ใหการเท็จตอผูสอบสวน การกระทําผิดระเบียบของวิทยาลัย

   (5) ความประพฤติอื่นใดที่มีลักษณะ และระดับเดียวกับความผิดที่ตัดคะแนนความ

ประพฤติในขอ 14. นี้

 ขอ 15. ความประพฤตขิองนกัเรียนหรือนกัศกึษา ทีม่คีวามผดิตองถกูตดัคะแนนความประพฤติ

ครั้งละ 20-25 คะแนน มีดังนี้

   (1) เสพกัญชา  ยาบา (Methamphetamine) ฝน  เฮโรอีน  เสพยาเสพติด  หรือ

มียาเสพติดไวในครอบครองทุกประเภท

   (2) เสพสิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอล ทั้งในและนอกสถานศึกษา

   (3) ยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องแบบหรือชุดฝกงานของตนเองไปในทางไมชอบ

   (4) แอบอางเอาชื่อวิทยาลัยไป ดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาตจนเกิดความเสียหาย

เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัย

   (5) พกพาอาวธุหรอืมวีตัถรุะเบดิไวในครอบครองหรือซุกซอนไวในวทิยาลัยหรือจัดทํา

ชิ้นสวนอาวุธนั้นขึ้นในวิทยาลัย

   (6) ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยสินบุคคลอื่น

   (7) ทํารายรางกายผูอื่นจนไดรับบาดเจ็บ หรือทําลายทรัพยสินผูอื่นเสียหาย

   (8) กลาววาจา ลบหลู กระดางกระเด่ือง หรือแสดงกิริยา ไมสุภาพไมปฏบิติัตามคาํส่ัง

โดยชอบของ  ครูผูสอน ตอผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานายการ ครู เจาหนาที่ บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนนักศกึษา  เจาหนาทีฝ่ายปกครองบานเมอืง  หรอืเจาหนาที่

ตํารวจ

   (9) ทําลายทรัพยสิน  ลักทรัพยของวิทยาลัย  โดยเจตนาใหเกิดความเสียหาย 

(ตองชดใช ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย)

   (10) กอเหตุชุมนุม ประทวง  ยยุงสงเสริมสนบัสนนุใหประพฤตผิดิ ชกัชวนหรอืพยายาม

กอความวุนวาย รวมอยูในเหตุการณ เตรียมการหรือการกระทําการใด ๆ  อันนาจะกอใหเกิดความไมสงบ

เรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีและระเบียบขอบังคับในสถานศึกษา

   (11) ความประพฤติ  อื่นใดท่ีมีลักษณะ  และระดับเดียวกับความผิดที่ตัดคะแนน

ความประพฤติในขอ 15. นี้

 ขอ 16. ความประพฤตขิองนกัเรียนหรือนกัศกึษา ทีม่คีวามผดิตองถกูตดัคะแนนความประพฤติ 

30 คะแนน มีดังนี้
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   (1) ทํารายรางกายผูอืน่ไดรบับาดเจบ็ หรือกอเหตุทะเลาะววิาท หรอืมสีวนรวมในการ

ทะเลาะวิวาท หรือรวมอยูในเหตุการณอันจะทําใหเกิดการแตกความสามัคคี เสื่อมเสียชื่อเสียงและ

เกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยฯ

   (2) ทาํรายผูอืน่ บุคคลอืน่ หรอืกระทาํตนเปนอนัธพาล ขาดคุณธรรมและมนษุยธรรม

   (3) มีสิ่งเสพติด  ยาเสพติดรายแรงทุกประเภท ไวในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค

ไวจําหนายหรือจายแจกหรือเสพ  อันไดแก ฝน กัญชา ยาบา เฮโรอีน หรือสารเสพติดอื่น ๆ

   (4) ตรวจพบสารเสพติดในรางกาย  และไมเขากระบวนการบําบัดรักษา  ควบคุม

ดูแลรักษา

   (5) แอบอาง  จางวาน  เจตนาปลอมแปลงเอกสารหรอืจางวานบคุคลอืน่ใหกระทาํการใด 

ที่ถือเปนเจตนาไมบริสุทธิ์

   (6) ใหขอมูลที่เปนเท็จในการขอรับทุนการศึกษา หรือขอรับการสนับสนุนของ

ทางราชการ เอกชน หรือหนวยงานที่วิทยาลัยเกี่ยวของ

   (7) ลงเผยแพรขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  โพสตขอความใสราย  หมิ่นประมาท 

ประจาน  การตัดตอภาพ  ทางอินเตอรเน็ต เพื่อใหสาธารณชน เขาใจผิด  ไดรับความเสียหาย  ถูกดูหมิ่น 

หรือถูกเกลียดชังตอ  ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ ครู เจาหนาที่ บุคลากรทาง

การศึกษา พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  เจาหนาที่ฝายปกครองบานเมือง 

หรือเจาหนาที่ตํารวจ  สถานศึกษา สถาบันหลักของชาติ   

   (8) ยุยงสงเสริมสนับสนุนใหประพฤติผิด ชักชวนหรือพยายามกอความวุนวาย หรือ

มีความกระดางกระเดื่องตอผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ ครู เจาหนาที่ หรือใหฝาฝนระเบียบ

ขอบังคับวิทยาลัย หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

   (9) ประพฤติไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ประพฤติผิดศีลธรรม

อยางรายแรงจนเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัย  

   (10) ความประพฤติ  อื่นใดที่มีลักษณะ  และระดับเดียวกับความผิดที่ตัดคะแนน

ความประพฤติในขอ 16. นี้

 ขอ 17. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตรวจพบวามีสารเสพติดทุกประเภท  นักเรียน หรือนักศึกษา

ตองลงทะเบียน รายงานตัว งานปกครอง เพื่อเขารับการบําบัดรักษาควบคุม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงผลการตรวจปสสาวะจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐ  

ตรวจทุก 10 วัน / ครั้ง จํานวน 10 ครั้งตอเนื่อง  และทําบันทึกขอความขออนุญาตเขาเรียนตอผูบริหาร

สถานศึกษาพิจารณาเพื่อเขาเรียนตามปกติ

 หากในชวงระยะควบคุมถาสุมตรวจสารเสพติดยังพบสารเสพติดประเภทใดประเภทหนึ่งหนึ่ง

หรือหลายประเภท  ใหดําเนินการหยุดรักษาตัวในภาคเรียนนั้น ๆ ทันที และอนุญาตใหกลับเขาเรียน
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ในภาคเรยีนตอไปได แตจะตองมหีนงัสอื รบัรองแพทย จากสถานพยาบาลของรฐั  ศนูยปองกนัและปราบ

ปรามยาเสพตดิภาครฐั   หนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของ รับรองการบาํบดัรักษาจนไมพบสารเสพติด เทานัน้

 ขอ 18. การลดโทษนั้นกระทําไดเมื่อมีเหตุอันควร ดังนี้

   (1) รูเทาไมถึงการณ

   (2) ตกอยูในภาวะจําเปน

   (3) มีคุณความดีมาแตกอน

   (4) รู สึกสํานึกผิดและพยายามบรรเทาความผิดนั้นหรือใหการเปนประโยชนแก        

การพิจารณา

 การขอลดโทษใหนักเรียนหรือนักศึกษาผู กระทําผิดยื่นขอคํารองตอหัวหนางานปกครอง

ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจง แลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน

ทาํการ เมือ่พจิารณาแลวใหนําเสนอผูบริหารสถานศกึษาพิจารณาสัง่การ การพจิารณาสัง่การของผูบรหิาร

สถานศึกษาถือเปนที่สุด

 ขอ 19. นักเรียนหรือนักศึกษาที่คิดว าไมได  รับความเปนธรรมในผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการใหมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอหัวหนางานปกครอง ภายใน 7 วันทํางาน นับแตวันที่ไดรับแจง

ใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ แลวนําเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณา

สั่งการ การพิจารณาสั่งการของผูบริหารสถานศึกษาถือเปนที่สุด

 ขอ 20. การลงโทษดวยการทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชในกรณีท่ีนักเรียนหรือ

นกัศึกษากระทาํผิดทีส่มควรตองปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  การดําเนนิการทาํกจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

ตองใหแลวเสร็จภายในหนึง่ภาคเรยีน ทีไ่ดรบัการลงโทษ หากนกัเรียน นักศกึษา ไมดาํเนนิการทาํกจิกรรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครบตามจํานวน ใหเสนอรายงานตอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาส่ังการ  

เมือ่ครบตามจาํนวนใหยืน่ผลการดาํเนนิการทาํกจิกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมตอหวัหนางานปกครอง  

นําเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งการ   การพิจารณาสั่งการของผูบริหารสถานศึกษาถือเปนที่สุด 

การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

 ขอ 21. ใหรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

และมีอํานาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปญญาอันเกิดจากปฏิบัติตามระเบียบนี้

           ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน   พ.ศ. 2564

                                                                  (นายสมพงษ  พนมชัย)

                             ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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ตราสัญลักษณ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีตราสัญลักษณ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ความหมายของสวนประกอบตราสัญลักษณ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  ความดีงาม

 บัลลังกสิงห  หมายถึง  ความมั่นคง

 ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใตเสมาธรรมจักร  หมายถึง  แสงสวางแหงปญญา

 ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความลํ้าเลิศแหงปญญา

 ดอกบัวที่บานพนนํ้า (ดานขางทั้งสอง) หมายถึง การเกิดปญญา

 กนกเปลว (ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสวางไสว  โชติชวงตลอดเวลา

 อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ดานลางยอมาจาก  องคประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มารรค) 

หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ

 เสนโคงโดยรอบ  มีอักษร “วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความหมายรวมของตราสัญลักษณ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 ความลํ้าเลิศทางปญญาตั้งอยูบนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม  โอบลอมดวยความจริงอันประเสริฐ 

๔ ประการ  คือ  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  และความสวางไสวโชติชวงของปญญา  ที่ไดรับการพัฒนา

อยางไมหยุดยั้ง

ลายปกตราสัญลักษณ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  สําหรับปกอก  และอารมติดเสื้อ
 เสนผานศูนยกลางวงใน 4-4.5 เซนติเมตร  วงนอก 6-6.5 เซนติเมตร

 อักษรภาษาไทย “วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี” ใชฟอนต TH SarabunPSK

 อักษรภาษาอังกฤษ “Ratchaburi Technical College” ใชฟอนต Angsana New
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ชุดนักเรียนระดับ  ปวช.

ชุดฝกปฎิบัติงาน ระดับ  ปวช.
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ชุดพลศึกษา สาขาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.

ชุดพลศึกษา สาขาอาชีวศึกษา ระดับ  ปวช.
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ชุดลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ ระดับ ปวช.

ชุดวัฒนธรรม ระดับ ปวช.
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ชุดนักศึกษา ระดับ ปวส.

ชุดฝกปฎิบัติงาน ระดับ ปวส.
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ชุดวัฒนธรรม ระดับ ปวส.
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การปกชื่อสาขาวิชาใต ชื่อ นามสกุล ชุด นักเรียน นักศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  หลักสูตร 3 ป

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ป 

ลําดับที่ สาขาวิชา ระดับ ปวช. สาขาวิชา ระดับ ปวส.

1 ชางยนต เทคนิคเครื่องกล

2 - เทคนิคการผลิต       

3 ชางกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม                      

4 ชางเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ       

5 - ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม

6 ชางไฟฟากําลัง ไฟฟากําลัง

7 ชางอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม,

8 - เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม

9 - คอมพิวเตอรฮารดแวร

10 ชางกอสราง ชางกอสราง

11 สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม                      

12 ชางเขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกล

13 วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป

14 - การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

15 การออกแบบ การออกแบบนิเทศศิลป

16 ศิลปกรรมเซรามิก เทคโนโลยีเซรามิก

17 คอมพิวเตอรกราฟก -

●  ระดับ ปวช. และ  ปวส. ชุดฝกปฏิบัติงาน   ปกชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา  ตามตัวอยาง



129คูมือนักเรียน  นักศึกษา

คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ที่ ๔๗๒/๒๕๖๔
เรือ่ง  แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิการจดัทาํคูมือนักเรยีนนกัศึกษา  ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๔

 ดวยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจะดําเนินการจัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อ

ใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงมอบหมายหนาที่แกบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

ดังนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุนใหการดําเนินงานเปน

ไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค  ประกอบดวย

  ๑. นายสมพงษ พนมชัย ประธานกรรมการ

  ๒. นายบรรเจิด คุมมณี กรรมการ

  ๓. นายชุมพล คําเทียน กรรมการ

  ๔. นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน กรรมการ

  ๕. นายฐิติ ขันธวิธิพร กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหนาที่เตรียมเอกสาร  ตรวจเอกสาร  ประกอบดวย

  ๑. นายฐิติ ขันธวิธิพร ประธานกรรมการ

  ๒. นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล กรรมการและเลขานุการ

๓. นายเสนาะ  ขุนประเสริฐ ๔. นายอาณัติ  ทองมั่น ๕. นายสมพงษ  วงษวิไล

๖. วาที่ ร.ต.วัชระ  แปนขอม ๗. นางทิพวัลย  เลงฮอ ๘. นายศุภชัย  ยะภูมินทร

๙. นางสาวชนานาถ  เต็มธนัน ๑๐. นางสาวญาณี  กลั่นศรีภูมิ ๑๑. นางสาวบงัอร  กสุลางกรูวฒัน

๑๒. นางวริศณิชา  สรอยผาบ ๑๓. นางสาวอมรรัตน  บรรลือเสนาะ

 ใหกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดําเนินการตามหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย  โดยเกิดผลดีแกวิทยาลัยฯ ตอไป

            สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

                                                                (นายสมพงษ  พนมชัย)

                                                         ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

            สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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