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¡Ô̈ ¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¡Ố »ÃÐâÂª¹์·Ñé§ Œ́Ò¹ÊµÔ»ÑญญÒ	·Ñ¡ÉÐ½ÕÁ×Íã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕ¾ 

â´ÂÁÕ Ø̈´ÁØ‹§ËÁÒÂãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§´ŒÒ¹ÊµÔ»ÑญญÒ	¤ÇÒÁÊÁºÙÃณ์·Ò§´ŒÒ¹Ã‹Ò§¡ÒÂ	 Ô̈µã¨	µÅÍ´¨¹ 

Ê‹§àÊÃÔÁ Œ́Ò¹¤Øณ¸ÃÃÁ	̈ ÃÔÂ¸ÃÃÁÍÑ¹´Õ	à¾×èÍËÅ‹ÍËÅÍÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»ç¹¤¹ ṌÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃณ์ÊÒÁÒÃ¶ 
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	 3.	¹Ò§´Ç§à´×Í¹	 ÊÍ§àÁ×Í§	 15.	¹Ò§ÊÒÇÇÔÀÒÇ´Õ	 ÊÒËÁÕ´
	 4.	¹ÒÂÇÃÇÔ·Â์	 ªØÁàÊ¹	 16.	¹Ò§ÊÒÇÊÒÅÔ¹Õ	 âÍÁà¾ÕÂÃ
	 5.	¹ÒÂ¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´Ôì	 ¾ÑµÃÒ	 17.	¹Ò§ÃØ¨ÔÃÒ	 ÁÒÊÁÒ¹
	 6.	¹ÒÂ´Å¨Ôµ	 ËÅ§ËÒ	 18.	¹ÒÂ¹ÔÂÁ	 àÃ‹ÊÑ¹
	 7.	¹ÒÂÍ¹ØÇÑ²¹์	 ËÅÕ¢ÒÇ	 19.	¹ÒÂÊËÃÔ´	 á¾·Â์ËÁÑ´
	 8.	¹Ò§ÊÒÇàÊÒÇÀÒ	 ÊÒÃÕàµ๊Ð	 20.	¹ÒÂÊÒáÅËÁÑ¹	 ÊÒÊÇ‹Ò§
	 9.	¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ°	 ËÁÒÂà¡	 21.	¹ÒÂà¨๊Ð´๊Ð	 Á‹Í§¾ÃŒÒ
	 10.	¹ÒÂºÑญฑÔµ	 ËÅÑ§àÈÉ	 22.	¹ÒÂÇÔÃÑµ¹์			 µÔ§ËÇÑ§
	 11.	¹Ò§¹Øª¹Ò®	 ËÅÑ§àÈÉ	 23.	¹ÒÂ¸ÕÃ¹¹·์			 »¡µÔ§
	 12.	¹Ò§ÊÒÇ¹ÔÊÒ¡Ãณ์	 ÊÍ¹¨Í¹	 24.	¹ÒÂÊÒ¸¹			 ºØญáÊ§

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู

4



ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู ว่าด้วยการไว้ทรงผม 
การแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาชาย

	 ÍÒÈÑÂÍ�Ò¹Ò¨µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò Œ́ÇÂà¤Ã×èÍ§áºº¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	¾.È.	2537	áÅÐ 

¡�ÒË¹´Ç‹Ò´ŒÇÂÃÐàºÕÂº¡ÒÃäÇŒ·Ã§¼Á	¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ	áÅÐà¤Ã×èÍ§áºº	ฉºÑºá¡Œä¢	Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃäÇŒ·Ã§¼Á 

¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¾.È.	2563	à¾×èÍãËŒ»¯ÔºÑµÔã¹á¹Çà´ÕÂÇ¡Ñ¹	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

1. นักเรียนชาย ระดับ ปวช.

 1.1 ทรงผม	´ŒÒ¹¢ŒÒ§áÅÐ´ŒÒ¹ËÅÑ§µŒÍ§à»Ô´ãËŒàËç¹Ë¹Ñ§ÈÕÃÉÐ	ÊÙ§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ	1	«Á.	´ŒÒ¹Ë¹ŒÒÂÒÇ 

äÁ‹àÅÂ¤ÔéÇ	´ŒÒ¹º¹ÂÒÇäÁ‹à¡Ô¹	5	«Á.	äÁ‹·�ÒÊÕ¼ÁãËŒ¼Ô´ä»¨Ò¡à ỐÁ	äÁ‹µÑ´áµ‹§·Ã§¼ÁãËŒà»ç¹ÊÑญÅÑ¡Éณ์

ËÃ×ÍÅÇ´ÅÒÂ

 1.2 ไม่ไว้หนวดหรือเครา

 1.3 เสื้อ	áºº¤ÍàªÔéµ	¼ŒÒ¢ÒÇà¡ÅÕéÂ§	¼‹ÒÍ¡µÅÍ´	á¢¹ÊÑé¹à¾ÕÂ§¢ŒÍÈÍ¡	ÁÕ¡ÃÐà»๋Ò¢¹Ò´¾ÍàËÁÒÐ

µÔ´ÃÐ´ÑºÃÒÇ¹Áàº×éÍ§«ŒÒÂ	¨�Ò¹Ç¹	1	¡ÃÐà»๋Ò	äÁ‹ÁÕ¨ÕºËÃ×ÍÊÒºàÊ×éÍ´ŒÒ¹ËÅÑ§	»Ñ¡ª×èÍ-Ê¡ØÅ	áÅÐá¼¹¡ÇÔªÒ

ÊÕ¹�éÒà§Ô¹	ËÃ×Í»éÒÂª×èÍ		ÃÐ´ÑºÃÒÇ¹Á´ŒÒ¹¢ÇÒ

 1.4 กางเกง	ãªŒ¡Ò§à¡§ÊÕ¡ÃÁ·‹Ò	áººÊÒ¡ÅÊØÀÒ¾	ÁÕË‹Ç§	¡ÇŒÒ§	1	«Á.	ÂÒÇ	4	«Á.	Ê�ÒËÃÑº 

ÊÍ´à¢çÁ¢Ñ́ 	¢Ò¡Ò§à¡§à¾ÕÂ§¢ŒÍà·ŒÒ	àÁ×èÍÂ×¹µÃ§ÁÕ¡ÃÐà»๋ÒµÒÁá¹ÇµÐà¢çº¢ŒÒ§	¢ŒÒ§ÅÐ	1	¡ÃÐà»๋Ò	ËŒÒÁãªŒÂÕ¹Ê์ 

ËÃ×Í¡Ò§à¡§áººã´	æ

 1.5 เข็มขัด	ãªŒË¹Ñ§á·ŒËÃ×ÍË¹Ñ§à·ÕÂÁÊÕ´�Ò	¢¹Ò´¡ÇŒÒ§	4	«Á.

 1.6 หัวเข็มขัด	ãªŒËÑÇà¢çÁ¢Ñ´µÒÁáºº¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù

 1.7 รองเท้า	ãªŒË¹Ñ§ËÃ×Í¼ŒÒãºÊÕ´�Òª¹Ô´¼Ù¡ÊÒÂ	äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂËÃ×ÍÊÕÍ×è¹»¹

 1.8 ถุงเท้า	ãªŒ¶Ø§à·ŒÒÊÕ´�Ò	äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂ

 1.9 เครื่องแบบในชั่วโมงปฏิบัติงาน	¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§ÊÇÁªØ´½Ö¡§Ò¹µÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

 1.10 เครื่องแบบในชั่วโมงพลศึกษา	¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§ÊÇÁªØ´¾ÅÐµÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

 1.11 เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ	¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§ÊÇÁªØ´ÅÙ¡àÊ×ÍÇÔÊÒÁÑญµÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

2. นักศึกษาชาย ระดับ ปวส.

 2.1 ทรงผม	´ŒÒ¹¢ŒÒ§áÅÐ´ŒÒ¹ËÅÑ§µŒÍ§à»Ô´ãËŒàËç¹Ë¹Ñ§ÈÕÃÉÐ	ÊÙ§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ	1	«Á.	´ŒÒ¹Ë¹ŒÒÂÒÇ 

äÁ‹àÅÂ¤ÔéÇ	´ŒÒ¹º¹ÂÒÇäÁ‹à¡Ô¹	5	«Á.	äÁ‹·�ÒÊÕ¼ÁãËŒ¼Ô´ä»¨Ò¡à ỐÁ	äÁ‹µÑ´áµ‹§·Ã§¼ÁãËŒà»ç¹ÊÑญÅÑ¡Éณ์

ËÃ×ÍÅÇ´ÅÒÂ

 2.2 ไม่ไว้หนวดหรือเครา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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 2.3 เสื้อ	áºº¤ÍàªÔéµ	¼ŒÒ¢ÒÇà¡ÅÕéÂ§	¼‹ÒÍ¡µÅÍ´	á¢¹ÂÒÇ	ÁÕ¡ÃÐà»๋Ò¢¹Ò´¾ÍàËÁÒÐµÔ´ÃÐ´ÑºÃÒÇ¹Á

àº×éÍ§«ŒÒÂ	¨�Ò¹Ç¹	1	¡ÃÐà»๋Ò	»Ñ¡ª×èÍ-Ê¡ØÅ	áÅÐá¼¹¡ÇÔªÒÊÕ¹�éÒà§Ô¹	ËÃ×Í»éÒÂª×èÍ	ÃÐ´ÑºÃÒÇ¹Á´ŒÒ¹¢ÇÒ

 2.4 กางเกง	ãªŒ¡Ò§à¡§ÊÕ´�Ò	áººÊÒ¡ÅÊØÀÒ¾	ÁÕË‹Ç§	¡ÇŒÒ§	1	«Á.	ÂÒÇ	4	«Á.	Ê�ÒËÃÑºÊÍ´à¢çÁ¢Ñ´		

¢Ò¡Ò§à¡§à¾ÕÂ§¢ŒÍà·ŒÒ	àÁ×èÍÂ×¹µÃ§ÁÕ¡ÃÐà»๋ÒµÒÁá¹ÇµÐà¢çº¢ŒÒ§	¢ŒÒ§ÅÐ	1	¡ÃÐà»๋Ò	ËŒÒÁãªŒÂÕ¹Ê์ËÃ×Í¡Ò§à¡§

áººã´	æ

 2.5 เข็มขัด	ãªŒË¹Ñ§á·ŒËÃ×ÍË¹Ñ§à·ÕÂÁÊÕ´�Ò	¢¹Ò´¡ÇŒÒ§	4	«Á.

 2.6 หัวเข็มขัด	ãªŒËÑÇà¢çÁ¢Ñ´µÒÁáºº¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù

 2.7 รองเท้า	ãªŒË¹Ñ§ËÃ×Í¼ŒÒãºÊÕ´�Òª¹Ô´¼Ù¡ÊÒÂ	äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂËÃ×ÍÊÕÍ×è¹»¹

 2.8 ถุงเท้า	ãªŒ¶Ø§à·ŒÒÊÕ´�Ò	äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂ

 2.9 เนคไท	ÊÕ´�ÒäÁ‹ÁÕÅÒÂ

 2.10 เครื่องแบบในชั่วโมงปฏิบัติงาน	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÊÇÁªØ´½Ö¡§Ò¹µÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

 2.11 เครื่องแบบในชั่วโมงพลศึกษา	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÊÇÁªØ´¾ÅÐµÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู ว่าด้วยการไว้ทรงผม 
การแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหญิง

	 ÍÒÈÑÂÍ�Ò¹Ò¨µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò Œ́ÇÂà¤Ã×èÍ§áºº¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	¾.È.	2537	áÅÐ 

¡�ÒË¹´Ç‹Ò´ŒÇÂÃÐàºÕÂº¡ÒÃäÇŒ·Ã§¼Á	¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ	áÅÐà¤Ã×èÍ§áºº	ฉºÑºá¡Œä¢	Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃäÇŒ·Ã§¼Á 

¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¾.È.	2563	à¾×èÍãËŒ»¯ÔºÑµÔã¹á¹Çà´ÕÂÇ¡Ñ¹	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

1. นักเรียนหญิง ระดับ ปวช.

 1.1 ทรงผม ãËŒäÇŒ¼ÁÊÑé¹ËÃ×ÍÂÒÇ¡çä´Œ	¡ÃณÕäÇŒ¼ÁÂÒÇ¡çãËŒÃÇºãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ	äÁ‹´Ñ´	«ÍÂ	à»ÅÕèÂ¹ÊÕ¼Á

 1.2 กรณีนักเรียนหญิงที่คลุมฮียาบ	ãªŒ¼ŒÒàÁç´·ÃÒÂ	ÊÕ¢ÒÇ	äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂ	´ŒÒ¹Ë¹ŒÒàÂçº¨Ò¡¤Ò§ä»¨¹

ÊØ´»ÅÒÂ¼ŒÒ	»Ñ¡ª×èÍáÅÐµÔ´à¢çÁ¡ÅÑ´µÃÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	´ŒÒ¹¢ÇÒ

 1.3 เสือ้	áºº¤ÍàªÔéµ	¼ŒÒ¢ÒÇà¡ÅÕéÂ§ª¹Ố Ë¹Ò	¼‹ÒÍ¡µÅÍ´	ÊÒº·ÕèÍ¡¡ÇŒÒ§	3	«Á.	äÁ‹ÁÕÊÒºàÊ×éÍ Œ́Ò¹ËÅÑ§	

á¢¹¸ÃÃÁ´Ò»ÅÒÂá¢¹¾ÑºµÅºà´Ô¹¤ÔéÇ	¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§á¢¹ÊÙ§¡Ç‹ÒÈÍ¡	4	«Á.	Ê�ÒËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¤ÅØÁÎÕÂÒº	

á¢¹ÂÒÇÃÙ´»ÅÒÂá¢¹µÔ´´ŒÇÂ¡ÃÐ´ØÁÊÕ¢ÒÇ	Å�ÒµÑÇËÅÇÁäÁ‹à¢ŒÒÃÙ»	ÊÍ´àÊ×éÍäÇŒã¹¡ÃÐâ»Ã§	ÁÕ¡ÃÐ´ØÁâÅËÐ 

µÃÒà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	5	àÁç´	µÔ´»éÒÂª×èÍ	-	Ê¡ØÅ	áÅÐà¢çÁ¡ÅÑ´µÃÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	·ÕèÍ¡àÊ×éÍ´ŒÒ¹¢ÇÒ

 1.4 กระโปรง	¼ŒÒË¹ÒÊÕ¡ÃÁ·‹ÒËÃ×Í �́Ò	ËŒÒÁãªŒ¼ŒÒÂÕ¹Ê์ËÃ×ÍÅÙ¡¿Ù¡	áºº»ÃÐâ»Ã§»éÒÂ¢ŒÒ§¸ÃÃÁ´Ò 

à¡Åç´à´ÕÂÇ¡ÇŒÒ§	15	«Á.	¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§»ÃÐâ»Ã§µ�èÒ¡Ç‹ÒÊÐºŒÒà¢‹Ò	10	«Á.	Ê‹Ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¤ÅØÁÎÕÂÒº 

¤ÅØÁÂÒÇ¶Ö§¢ŒÍà·ŒÒ	ÁÕ«Ô»´ŒÒ¹«ŒÒÂ	¡ÃÐà»๋Òã¹µÑÇ´ŒÒ¹¢ÇÒ	

 1.5 เข็มขัด	ãªŒË¹Ñ§á·ŒËÃ×ÍË¹Ñ§à·ÕÂÁÊÕ´�Ò	¢¹Ò´¡ÇŒÒ§	4	«Á.	ãËŒ¤Ò´·Ñº¡ÃÐâ»Ã§	äÁ‹à¡Ô¹	2	¹ÔéÇ		

äÁ‹ÁÕÊÒÂ¤Ò´ã´	æ	

 1.6 หัวเข็มขัด	ãªŒËÑÇà¢çÁ¢Ñ´µÒÁáºº¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù

 1.7 รองเท้า	ãªŒË¹Ñ§á·ŒËÃ×ÍË¹Ñ§à·ÕÂÁÊÕ´�Ò	ËØŒÁÊŒ¹äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂËÃ×ÍâºÇ์	ÊŒ¹ÊÙ§äÁ‹à¡Ô¹	2	¹ÔéÇ	äÁ‹ÁÕ

ÊÒÂ¤Ò´ã´	æ	áÅÐäÁ‹ÊÇÁ¶Ø§à·ŒÒ

 1.8 เครื่องแบบในชั่วโมงพลศึกษา	¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§ÊÇÁªØ´¾ÅÐµÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

 1.9 เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ	¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§ÊÇÁªØ´ÅÙ¡àÊ×ÍÇÔÊÒÁÑญµÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

2. นักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.

 2.1 ทรงผม	ãËŒäÇŒ¼ÁÊÑé¹ËÃ×ÍÂÒÇ¡çä´Œ	ËÒ¡äÇŒ¼ÁÂÒÇ¡çãËŒÃÇºãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ	äÁ‹¤Ñ´	«ÍÂ	à»ÅÕèÂ¹ÊÕ¼Á

 2.2 กรณีนักศึกษาหญิงที่คลุมฮียาบ	ãªŒ¼ŒÒàÁç´·ÃÒÂ	ÊÕ¢ÒÇ	äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂ	́ ŒÒ¹Ë¹ŒÒàÂçº·Õè¤Ò§	ªÒÂ¼ŒÒ 

·Ñé§	2	¢ŒÒ§ãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ	ãªŒà¢çÁ¡ÅÑ´ÊÕ¢ÒÇ¡ÅÑ´¼ŒÒ	»éÒÂª×èÍáÅÐµÔ´à¢çÁ¡ÅÑ´µÃÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	µÔ´´ŒÒ¹¢ÇÒ

 

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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 2.3 เสื้อ	áºº¤ÍàªÔéµ	¼ŒÒ¢ÒÇà¡ÅÕéÂ§ª¹Ô´Ë¹Ò	¼‹ÒÍ¡µÅÍ´	ÊÒº·ÕèÍ¡¡ÇŒÒ§	4	«Á.	äÁ‹ÁÕÊÒº	àÊ×éÍ 

´ŒÒ¹ËÅÑ§á¢¹¸ÃÃÁ´Ò»ÅÒÂá¢¹¾ÑºµÅºà´Ô¹¤ÔéÇ	¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§á¢¹ÊÙ§¡Ç‹ÒÈÍ¡	4	«Á.	Ê�ÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

·Õè¤ÅØÁÎÕÂÒº	á¢¹ÂÒÇÃÙ´»ÅÒÂá¢¹µÔ´´ŒÇÂ¡ÃÐ´ØÁÊÕ¢ÒÇ	Å�ÒµÑÇËÅÇÁäÁ‹à¢ŒÒÃÙ»	ÊÍ´àÊ×éÍäÇŒã¹¡ÃÐâ»Ã§	 

ÁÕ¡ÃÐ´ØÁâÅËÐµÃÒà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ		5		àÁç´

 2.4 กระโปรง	·Ã§¡ÃÐÊÍºÊÕ �́Ò	ËŒÒÁãªŒ¼ŒÒÂÕ¹Ê์ËÃ×ÍÅÙ¡¿Ù		áºº·ÇÔªËÅÑ§	2	ªÑé¹	äÁ‹¼‹Ò¤ÇÒÁÂÒÇ 

µ�èÒÁÒ¨Ò¡à¢‹Ò»ÃÐÁÒณ	10-20	«Á.

 2.5 เข็มขัด	ãªŒË¹Ñ§á·ŒËÃ×ÍË¹Ñ§à·ÕÂÁÊÕ´�Ò	¢¹Ò´¡ÇŒÒ§	4	«Á.	ãªŒ¤Ò´·Ñº¡ÃÐâ»Ã§	äÁ‹à¡Ô¹	2	¹ÔéÇ

äÁ‹ÁÕÊÒÂ¤Ò´ã´	æ

 2.6 หัวเข็มขัด	ãªŒËÑÇà¢çÁ¢Ñ´µÒÁáºº¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù

 2.7 รองเท้า	ãªŒË¹Ñ§á·ŒËÃ×ÍË¹Ñ§à·ÕÂÁÊÕ´�Ò	ËØŒÁÊŒ¹	äÁ‹ÁÕÅÇ´ÅÒÂËÃ×ÍâºÇ์	ÊŒ¹ÊÙ§äÁ‹à¡Ô¹	2	¹ÔéÇ	äÁ‹ÁÕ

ÊÒÂ¤Ò´ã´	æ	áÅÐäÁ‹ÊÇÁ¶Ø§à·ŒÒ

 2.8 เนคไท	à»ç¹ÊÕá´§àÅ×Í´ËÁÙ	ÁÕÅÒÂ¾Ò´ÊÕµÒÁá¼¹¡

 2.9 เครื่องแบบในชั่วโมงปฏิบัติงาน	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÊÇÁªØ´½Ö¡§Ò¹µÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

 2.10 เครื่องแบบในชั่วโมงพลศึกษา	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÊÇÁªØ´¾ÅÐµÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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เคร�่องแบบนักเร�ยนชายและหญิง ระดับ ปวช.

เคร�่องแบบชุดฝกงานนักเร�ยนชาย 

ระดับ ปวช. แผนกชางอุตสาหกรรม

เคร�่องแบบนักเร�ยนชายและหญิง ระดับ ปวช.

เคร�่องแบบนักเร�ยนแผนกการทองเที่ยว 

ระดับ ปวช.

เคร�่องแบบชุดฝกงานนักเร�ยนชาย 

ระดับ ปวช. แผนกชางอุตสาหกรรม

เคร�่องแบบนักเร�ยนแผนกการทองเที่ยว 

ระดับ ปวช.

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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เคร�่องแบบชุด To be number one 

ระดับ ปวช. และ ปวส.

เคร�่องแบบชุดลูกเสือ ระดับ ปวช.

เคร�่องแบบชุด To be number one 

ระดับ ปวช. และ ปวส.

เคร�่องแบบชุดลูกเสือ ระดับ ปวช.

เคร�่องแบบชุดพละนักเร�ยน นักศึกษาหญิง ชาย 

ระดับ ปวช. และ ปวส.

เคร�่องแบบชุดพละนักเร�ยน นักศึกษาหญิง ชาย 

ระดับ ปวช. และ ปวส.

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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เคร�่องแบบนักศึกษาชายและหญิง ระดับ ปวส.

เคร�่องแบบนักศึกษาคลุมฮีญาบ ระดับ ปวส.เคร�่องแบบนักศึกษาคลุมฮีญาบ ระดับ ปวส.

เคร�่องแบบชุดฝกงานนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.

เคร�่องแบบชุดฝกงานนักศึกษา ระดับ ปวส.

เคร�่องแบบนักศึกษาชายและหญิง ระดับ ปวส.

เคร�่องแบบชุดฝกงานนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.

เคร�่องแบบชุดฝกงานนักศึกษา ระดับ ปวส.

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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ÃÐàºÕÂº
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù



ระเบยีบวทิยาลยัการอาชพีละงู
ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การลงโทษและการตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรียน นกัศกึษา

	 ÍÒÈÑÂÍ�Ò¹Ò¨µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§	¾.È.	2548	Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¡�ÒË¹´¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	

áÅÐÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ	¾.È.	2548	Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÅ§â·É¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù

¨Ö§ÇÒ§ÃÐàºÕÂºÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÅ§â·É¹Ñ¡àÃÕÂ¹	áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÇŒ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé	

 ข้อ 1	ã¹ÃÐàºÕÂº¹Õé

 “ผู้บริหารสถานศกึษา”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¼ÙŒÍ�Ò¹ÇÂ¡ÒÃ	ËÃ×ÍËÑÇË¹ŒÒ¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×Íµ�ÒáË¹‹§·ÕèàÃÕÂ¡ª×èÍ 

ÍÂ‹Ò§Í×è¹¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹

 “กระท�าความผิด”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¡ÒÃ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¾ÄµÔ½†Ò½ื¹ÃÐàºÕÂº	¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×Í¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	ËÃ×Í¡®¡ÃÐ·ÃÇ§Ç‹Ò´ŒÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

 “การลงโทษ”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¡ÒÃÅ§â·É¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¡ÃÐ·�Ò¼Ô´	â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍ 

¡ÒÃÍºÃÁÊÑè§ÊÍ¹

 ข้อ 2	¡�ÒË¹´¡ÒÃÅ§â·Éâ´Âáº‹§â·É·Õè¨ÐÅ§â·Éá¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¡ÃÐ·�Ò¤ÇÒÁ¼Ô´à»ç¹	4	Ê¶Ò¹	¤×Í

	 	 (1)	Ç‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹

	 	 (2)	·�Ò·Ñณฑ์º¹

	 	 (3)	µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ

	 	 (4)	·�Ò¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍãËŒ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

 ข้อ 3	ÃÐàºÕÂº¡ÒÃÅ§â·É¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè·�Ò¼Ô´ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂ

	 	 3.1	â·É¢Ñé¹Ç‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹	¤ÃÙÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù	·Ø¡·‹Ò¹ÁÕÍ�Ò¹Ò¨ã¹¡ÒÃÇ‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹

àÁ×èÍ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔäÁ‹àËÁÒÐÊÁ

	 	 3.2	â·É¡ÒÃ·�Ò·Ñณฑ์º¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐ¾ÄµÔ¼Ô´ËÃ×Í¡ÃÐ·�Ò¤ÇÒÁ¼Ô´ÃÐàºÕÂº¢Í§

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù	º‹ÍÂ¤ÃÑé§äÁ‹»ÃÑº»ÃØ§µ¹àÍ§	¨¹¡ÃÐ·Ñè§¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	20	¤Ðá¹¹	

ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹»¡¤ÃÍ§	ÁÕÍ�Ò¹Ò¨àªÔญ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÁÒà¾×èÍ·�Ò·Ñณฑ์º¹ä´Œ

	 	 3.3	â·É¡ÒÃµÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	 ãËŒ¤ÃÙ·Ø¡·‹Ò¹ÁÕÍ�Ò¹Ò¨ã¹¡ÒÃàÊ¹ÍµÑ´¤Ðá¹¹ 

¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¡ÃÐ·�Ò¤ÇÒÁ¼Ô´â´ÂàÊ¹Íµ‹Í§Ò¹»¡¤ÃÍ§à¾×èÍ´�Òà¹Ô¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡äÇŒ

à»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¡ÃณÕ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÃÐ·�Ò¤ÇÒÁ¼Ô´	´Ñ§¹Õé

	 	 	 3.3.1	¤ÃÙ	ÍÒ¨ÒÃÂ์	ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÁÕÍ�Ò¹Ò¨ÊÑè§µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

áµ‹ÅÐ¤¹·Õè¡ÃÐ·�Ò¼Ô´	ä´Œ¤ÃÑé§ÅÐ	5	¤Ðá¹¹

	 	 	 3.3.2	ÍÒ¨ÒÃÂ์»¡¤ÃÍ§	ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹»¡¤ÃÍ§	ËÑÇË¹ŒÒá¼¹¡ÇÔªÒ	ÃÍ§¼ÙŒÍ�Ò¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ		

áµ‹ÅÐ¤¹·Õè¡ÃÐ¼Ô´ä´Œ	äÁ‹à¡Ô¹¤ÃÑé§ÅÐ	10	¤Ðá¹¹
คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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	 	 	 3.3.3	¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃณÒµÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÁÕÍ�Ò¹Ò¨µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ		

¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	áµ‹ÅÐ¤¹·Õè¡ÃÐ·�Ò¼Ô´ä´Œ¤ÃÑé§ÅÐà¡Ô¹¡Ç‹Ò	10	¤Ðá¹¹	áÅÐ¾Ô¨ÒÃณÒàÊ¹ÍÃÐ´Ñºâ·É

	 	 	 3.3.4	¡ÒÃµÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¨ÐµŒÍ§ÃÒÂ§Ò¹à»ç¹ÅÒÂÅÑ¡Éณ์ÍÑ¡ÉÃãËŒËÑÇË¹ŒÒ 

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·ÃÒº·Ø¡¤ÃÑé§

	 	 3.4	¡ÒÃµÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	 ãËŒà»ç¹ä»µÒÁÃÐàºÕÂº»¯ÔºÑµÔÇ ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃµÑ´¤Ðá¹¹ 

¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù	áÅÐãËŒºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅäÇŒà»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹

	 	 3.5	·�Ò¡Ô̈ ¡ÃÃÁà¾×èÍãËŒ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ	ãªŒã¹¡ÃณÕ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÃÐ·�Ò¼Ố ·ÕèÊÁ¤ÇÃ

µŒÍ§»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ	¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒà»ç¹µÒÁá¹Ç·Ò§·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù¡�ÒË¹´

	 	 3.6	ã¹áµ‹ÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹	¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤¹ÁÕ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¤¹ÅÐ	30	¤Ðá¹¹		

¼Å¢Í§¡ÒÃµÑ́ ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ̈ Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·�Ò¼Ố ¤ÃÑé§à ṌÂÇËÃ×ÍËÅÒÂ¤ÃÑé§ÃÇÁ¡Ñ¹ãËŒÅ§â·Éä Œ́äÁ‹à¡Ô¹

ÃÐ´Ñºâ·É	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

	 	 	 3.6.1	¶Ù¡µÑ́ ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÃÇÁ	10	¤Ðá¹¹	ãËŒÇ‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹à»ç¹ÅÒÂÅÑ¡Éณ์ÍÑ¡ÉÃ

	 	 	 3.6.2	¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÃÇÁ	20	¤Ðá¹¹	ãËŒ·�Ò·Ñณฑ์º¹

	 	 	 3.6.3	¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÃÇÁ	30	¤Ðá¹¹	ãËŒ·�Ò¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹

¾ÄµÔ¡ÃÃÁ	µŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ	áÅŒÇàÊ¹Íµ‹ÍËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	à¾×èÍãËŒËÑÇË¹ŒÒ

Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÅ§¹ÒÁ»ÃÐ¡ÒÈà»ç¹¤�ÒÊÑè§µÒÁÃÐàºÕÂºµ‹Íä»

 ข้อ 4 á¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÅ§â·É

	 	 à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ¢Í§¤ÃÙã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃณÒÅ§â·É¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù	à»ç¹ä»

ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§	ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	ä´Œ¡�ÒË¹´ÅÑ¡ÉณÐ¢Í§¤ÇÒÁ¼Ô´äÇŒ	´Ñ§¹Õé

	 	 4.1	¤ÇÒÁ¼Ô´·ÕèµŒÍ§µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	5	¤Ðá¹¹	ã¹¤ÇÒÁ¼Ô´¡ÃณÕ	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

	 	 	 4.1.1	äÁ‹áÊ´§¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾¤ÃÙ	ÍÒ¨ÒÃÂ์	ã¹âÍ¡ÒÊ·Õè¾Ö§¡ÃÐ·�Ò

	 	 	 4.1.2	ÊÇÁËÃ×Íµ¡áµ‹§à¤Ã×èÍ§»ÃÐ´ÑºÍÑ¹äÁ‹ãª‹ÊÑญÅÑ¡Éณ์ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡�ÒË¹´¢Öé¹

	 	 	 4.1.3	ËÅºË¹ÕªÑèÇâÁ§àÃÕÂ¹

	 	 	 4.1.4	ÍÍ¡¹Í¡ºÃÔàÇณÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹àÇÅÒàÃÕÂ¹â´ÂäÁ‹ÃÑºÍ¹ØญÒµ

	 	 	 4.1.5	ÁÕÍØ»¡Ãณ์¡ÒÃàÅ‹¹¡ÒÃ¾¹Ñ¹äÇŒã¹¤ÃÍº¤ÃÍ§

	 	 	 4.1.6	¡‹Í¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹Ã�Ò¤Òญá¡‹ºØ¤¤ÅÍ×è¹

	 	 	 4.1.7	áµ‹§¡ÒÂ¼Ô´ÃÐàºÕÂº

	 	 	 4.1.8	äÇŒË¹Ç´à¤ÃÒ	¼ÁÂÒÇà¡Ô¹¡Ç‹ÒÊÀÒ¾¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

	 	 	 4.1.9	·Ã§¼Á¼Ô´ÃÐàºÕÂº

	 	 4.2	¤ÇÒÁ¼Ô´·ÕèµŒÍ§µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	10	¤Ðá¹¹	ã¹¤ÇÒÁ¼Ô´¡ÃณÕ´Ñ§¹Õéµ‹Íä»

	 	 	 4.2.1	áÊ´§¡ÔÃÔÂÒ	ÇÒ¨Ò¡ŒÒÇÃŒÒÇ	ËÂÒº¤ÒÂ	ËÃ×ÍäÁ‹ÊØÀÒ¾µ‹Í¤ÃÙáÅÐºØ¤¤Å·ÑèÇä»

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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	 	 	 4.2.2	·�ÒãËŒà¡Ô´ÃÍÂà»ÃÍÐà»ื้Í¹ËÃ×Í¢Õ´à¢ÕÂ¹á¼‹¹¾×é¹¼¹Ñ§

	 	 	 4.2.3	à¢ŒÒä»ã¹ºÃÔàÇณËÇ§ËŒÒÁ	â´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØญÒµ

	 	 	 4.2.4	¢Ñ´¤�ÒÊÑè§¤ÃÙ	ÍÒ¨ÒÃÂ์	ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ

	 	 	 4.2.5	ÊÙººØËÃÕèã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊÒ¸ÒÃณÐ

	 	 	 4.2.6	à¢ŒÒä»Ê¶Ò¹·ÕèäÁ‹ÊÁ¤ÇÃá¡‹ÊÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

	 	 	 4.2.7	ÁÑèÇÊØ‹Áã¹ºÃÔàÇณÊÒ¸ÒÃณÐ	Ê¶Ò¹	â´ÂäÁ‹ÁÕàËµØÊÁ¤ÇÃ

	 	 4.3	¤ÇÒÁ¼Ô´·Õè¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	20	¤Ðá¹¹	áÅÐàªÔญ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÁÒ·�Ò·Ñณฑ์º¹	 

ã¹¤ÇÒÁ¼Ô´¡ÃณÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

	 	 	 4.3.1	ÁÑèÇÊØÁã¹¡ÅØ‹Á·ÕèÁÕ¡ÒÃàÅ‹¹¡ÒÃ¾¹Ñ¹	ËÃ×Íà»ç¹¼Ù Œ´ÙµŒ¹·Ò§ËÃ×ÍÁÕÍØ»¡Ãณ์¡ÒÃ¾¹Ñ¹ 

äÇŒã¹¤ÃÍº¤ÃÍ§

	 	 	 4.3.2	àÊ¾ÊØÃÒËÃ×Í¢Í§ÁÖ¹àÁÒ	ÊÒÃàÊ¾µÔ´ËÃ×ÍÁÑèÇÊØÁã¹¡ÅØ‹Á·ÕèÁÕàÊ¾

	 	 	 4.3.3	¡‹Í¡ÒÃ·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ·	ª¡µ‹ÍÂ	ËÃ×ÍãªŒ¡�ÒÅÑ§»ÃÐ·ØÉÃŒÒÂÃ‹Ò§¡ÒÂ¼ÙŒÍ×è¹

	 	 	 4.3.4	»ÃÐ¾ÄµÔà»ç¹ÍÑ¹¸¾ÒÅ¡‹Í¤ÇÒÁà´×Í¹ÃŒÍ¹á¡‹¼ÙŒÍ×è¹

	 	 	 4.3.5	áÍºÍŒÒ§ª×èÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒä»´�Òà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§	â´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØญÒµ¨¹à¡Ô´

ËÃ×ÍÍÒ¨à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ	á¡‹ª×èÍàÊÕÂ§ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ

	 	 	 4.3.6	ºÑ§¤Ñº¢Ù‹à¢çญËÃ×ÍªÑ¡ªÇ¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒËÅºË¹Õ¡ÒÃàÃÕÂ¹«Öè§·�ÒãËŒà¡Ố ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ 

á¡‹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

	 	 	 4.3.7	»¡»Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§à¾×èÍ¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	ÍÑ¹ÍÒ¨¨Ð·�ÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ 

á¡‹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

	 	 	 4.3.8	ãªŒãËŒºØ¤¤ÅÍ×è¹	ËÃ×ÍãªŒºØ¤¤ÅÍ×è¹	à¾×èÍ·�Ò¡ÒÃ½†Ò½ื¹ÃÐàºÕÂº	ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ

	 	 4.4	¤ÇÒÁ¼Ố ·ÕèµŒÍ§Å§â·ÉµÑ́ ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	30	¤Ðá¹¹	ËÃ×Í·�Ò¡Ô̈ ¡ÃÃÁà¾×èÍ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹

¾ÄµÔ¡ÃÃÁã¹¡ÃณÕ¤ÇÒÁ¼Ô´´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

	 	 	 4.4.1	¢âÁÂ·ÃÑ¾Â์ÊÔ¹¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×Í¢Í§¼ÙŒÍ×è¹	â´Â»ÃÒ¡¯ËÅÑ¡°Ò¹ªÑ´à¨¹

	 	 	 4.4.2	ºÑ§¤Ñº¢Ù‹à¢çญ	àÃÕÂ¡ÃŒÍ§·ÃÑ¾Â์ÊÔ¹	ËÃ×Íà§Ô¹¢Í§¼ÙŒÍ×è¹	ËÃ×Í¢Í§à¾×èÍ¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

·Ñé§ã¹áÅÐ¹Í¡ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ

	 	 	 4.4.3	·�ÒÅÒÂ·ÃÑ¾Â์ÊÔ¹¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×Í¢Í§¼ÙŒÍ×è¹â´Âà¨µ¹ÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ 

ÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§

	 	 	 4.4.4	ÂØÂ§ËÃ×Í¢‹Á¢Ù ‹ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ÃÐ´ŒÒ§¡ÃÐà´×èÍ§	µ‹ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍªØÁª¹»ÃÐ·ŒÇ§ 

àÃÕÂ¡ÃŒÍ§ÊÔ·¸Ôµ‹Ò§	æ	â´ÂÁÔªÍº

	 	 	 4.4.5	«‹Í§ÊØÁ	¡‹Í¡Ç¹¤ÇÒÁÊ§ºàÃÕÂºÃŒÍÂ	¡‹Í¡ÒÃ·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ·	ª¡µ‹ÍÂ	ËÃ×ÍÂ¡¾Ç¡¡‹Í¡ÒÃ

·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ·
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	 	 	 4.4.6	à¨µ¹Ò·�ÒÃŒÒÂ¼ÙŒÍ×è¹ËÃ×ÍËÁÙ‹¤ณÐ´ŒÇÂÍÒÇØ¸

	 	 	 4.4.7	»ÃÐ¾ÄµÔ¼Ô´ÈÕÅ¸ÃÃÁÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§

	 	 	 4.4.8	¶Ù¡ÈÒÅµÑ´ÊÔ¹¨�Ò¤Ø¡ã¹¤´ÕÍÒญÒ

	 	 	 4.4.9	ÁÕäÇŒã¹¤ÃÍº¤ÃÍ§«Öè§½Ô่¹	¡ÑญªÒ	ÂÒºŒÒ	àÎâÃÍÕ¹ËÃ×ÍÊÒÃàÊ¾µÔ´

	 	 	 4.4.10	¾¡ËÃ×Í¹�ÒÍÒÇØ¸¼Ô´¡®ËÁÒÂÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§	àª‹¹	»ื¹	ÇÑµ¶ØÃÐàºÔ´

	 	 	 4.4.11	¢Ò´àÃÕÂ¹µÔ´µ‹Í¡Ñ¹¹Ò¹à¡Ô¹	15	ÇÑ¹	â´ÂäÁ‹á¨Œ§àËµØ¼ÅãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÈÖ¡ÉÒ·ÃÒº	

ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ

	 	 	 4.4.12	½†Ò½ื¹ÃÐàºÕÂºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐ·�ÒãËŒª×èÍàÊÕÂ§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒàÊÕÂËÒÂÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§

	 	 	 4.4.13	´ÙËÁÔè¹¡ŒÒÇÃŒÒÇ¤ÃÙ	ÍÒ¨ÒÃÂ์

	 	 	 4.4.14	áÍºÍŒÒ§»ÅÍÁá»Å§à»ç¹ºØ¤¤ÅÍ×è¹ËÃ×Í»ÅÍÁá»Å§àÍ¡ÊÒÃ

	 	 	 4.4.15	¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔà¡Ô¹	30	¤Ðá¹¹	ã¹	1	ÀÒ¤àÃÕÂ¹

	 	 	 4.4.16	¤ÇÒÁ¼Ô´Í×è¹ã´«Öè§¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃàËç¹Ç‹Òà»ç¹¤ÇÒÁ¼Ô´Ê¶Ò¹Ë¹Ñ¡

	 	 4.5	¡ÒÃÅ§â·É¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	 á¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤ÃÑé§	 ãËŒ§Ò¹»¡¤ÃÍ§Å§ºÑ¹·Ö¡ 

à»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹á¨Œ§ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¡ÃÐ·�Ò¤ÇÒÁ¼Ô´	áÅÐÍÒ¨ÒÃÂ์·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·ÃÒº·ÑèÇ¡Ñ¹	 à¾×èÍäÁ‹ãËŒ

à»ç¹àÂÕèÂ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íä»	áÅŒÇãËŒ§Ò¹»¡¤ÃÍ§¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ์·Õè»ÃÖ¡ÉÒ	·�ÒË¹Ñ§Ê×Íá¨Œ§ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÃÒº´ŒÇÂ

 ข้อ 5	¡ÒÃ´�Òà¹Ô¹¡ÒÃ´ÙáÅà¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

	 	 ¶ŒÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤¹ã´¶Ù¡µÑ́ ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	áÅÐä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃณÒâ·ÉáÅŒÇ	ãËŒ¤ÃÙ·ÕèÁÕ 

Ë¹ŒÒ·Õè¢ŒÒ§Å‹Ò§¹Õéà»ç¹¼ÙŒ»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñº½†ÒÂµ‹Ò§	æ	µÒÁà¡ณฑ์¤Ðá¹¹´Ñ§¹Õé

	 	 5.1	¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	๕	¤Ðá¹¹	á¨Œ§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ãËŒÃÑº·ÃÒº	à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢

	 	 5.2	¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊÐÊÁ¤Ãº	µÑé§áµ‹	๒๐	¤Ðá¹¹¢Öé¹ä»	àªÔญ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÃÑº·ÃÒº

»ÑญËÒáÅÐá¹Ð¹�ÒãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ä´Œ´�Òà¹Ô¹¡ÒÃ´ÙáÅ¤Çº¤ØÁÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ§Ç´µ‹Íä»

	 	 5.3	¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	๓๐	¤Ðá¹¹	ÁÍºãËŒ¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃณÒ¡ÒÃÅ§â·É

¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	àªÔญ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ·�Ò·Ñ¹ฑ์º¹

 ข้อ 6	¼Å¢Í§¡ÒÃ¶Ù¡Å§â·É	ËÃ×Í¡ÒÃ¶Ù¡ÊÑè§µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¨Ð·�ÒãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	àÊÕÂÊÔ·¸Ô 

ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§	æ	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

	 	 6.1	¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¶Ù¡µÑ́ ¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔµÑé§áµ‹	๒๐	¤Ðá¹¹¢Öé¹ä»	âÃ§àÃÕÂ¹¨ÐäÁ‹ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×Í

ÃÑºÃÍ§¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔãËŒ

	 	 6.2	¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¶Ù¡µÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔµÑé§áµ‹	๑๐	¤Ðá¹¹	¢Öé¹ä»	äÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ô¢ÍÃÑº·Ø¹ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×ÍÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÍ×è¹	æ	¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู

17



ระเºียº ว่าด้วยการร่วมกิ¨กรรมหน้าเÊา¸ง

	 à¾×èÍãËŒ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁË¹ŒÒàÊÒ¸§	¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»ç¹ä»´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂÁÕÃÐàºÕÂºáººá¼¹·Õè Ṍ 

ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¨Ö§¡ÓË¹´ÃÐàºÕÂºÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁË¹ŒÒàÊÒ¸§	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

	 1.	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤¹	µŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁË¹ŒÒàÊÒ¸§	µÒÁÇÑ¹àÇÅÒ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	·Õè¡ÓË¹´ã¹áµ‹ÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹

	 2.	µŒÍ§ÁÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ·Ñ¹àÇÅÒµÒÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¡ÓË¹´

	 	 2.1	¡ÓË¹´¡ÒÃàÃÕÂ¹

	 	 	 2.1.1	ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã์	-	ÇÑ¹ÈØ¡Ã์	µÑé§áµ‹àÇÅÒ		08.30	-	16.30	¹.	

	 	 2.2	¡ÒÃà¢ŒÒá¶Ç»ÃÐ¨ÓÇÑ¹

	 	 	 2.2.1	¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	à¢ŒÒàÃÕÂ¹ªÑèÇâÁ§áÃ¡¨ÐµŒÍ§à¢ŒÒá¶Ç·Ø¡¤¹	â´Â»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé

	 	 	 	 à¢ŒÒá¶Ç	àÇÅÒ	08.00	¹.

	 ·Ø¡¤¹à¢ŒÒá¶ÇàÃÕÂ§Ë¹Öè§à»ç¹ËŒÍ§Ë¹ŒÒàÊÒ¸§	ËÑÇË¹ŒÒËŒÍ§Â×¹á¶ÇË¹ŒÒ·Ø¡á¶Ç¨ÐÁÕÍÒ¨ÒÃÂ์·Õè»ÃÖ¡ÉÒµÃÇ¨´Ù

¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µÑÇá·¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¨ÐºÍ¡¨Ñ´á¶Çà¤ÒÃ¾¸§ªÒµÔ	ÊÇ´Á¹µ์

¢Í¾Ã	áÅÐ¡Å‹ÒÇ»ÃÑª	ญÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	ÍÒ¨ÒÃÂ์àÇÃ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ÍºÃÁáÅÐá Œ̈§¢‹ÒÇÊÒÃá¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà´Ô¹á¶Ç

à¢ŒÒËŒÍ§àÃÕÂ¹µÒÁÅÓ´Ñºá¼¹¡ÇÔªÒ

	 3.	¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñ¹àÇÅÒµŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃàªç¤ª×èÍ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ์·Õè»ÃÖ¡ÉÒ	ã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹

	 4.	µÃÇ¨àÇÅÒ·ÕèÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹	¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐµŒÍ§ÁÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò	80%	·Ø¡ÀÒ¤àÃÕÂ¹ Ö̈§¨Ð

ÁÕÊÔ·¸Ôä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃณÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº	·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	â¤ÇµÒÈÖ¡ÉÒµ‹Í	¡ÒÃ¼‹Ò¹¡Ô̈ ¡ÃÃÁ	(¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¢ŒÍºÑ§¤Ñº

¢Í§áµ‹ÅÐªÁÃÁ)	áÅÐÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉÍ×è¹	æ
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ระเºียº ว่าด้วยการร่วมกิ¨กรรมÍงค์การวิªาªีพ

	 à¾×èÍãËŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ§¤์¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà»ç¹ä»´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂáÅÐ 

»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨	µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤์ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	¢ÍãªŒÃÐàºÕÂºÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé	

	 1.	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤¹µŒÍ§à»ç¹ÊÁÒªÔ¡Í§¤์¡ÒÃ	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒªÕ¾	â´ÂáÂ¡à»ç¹

	 	 1.1	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒá¼¹¡ª‹Ò§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ	µŒÍ§à»ç¹ÊÁÒªÔ¡Í§¤์¡ÒÃª‹Ò§à·¤¹Ô¤ã¹Í¹Ò¤µáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

	 	 1.2	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒá¼¹¡¾ณÔªÂ¡ÃÃÁ	µŒÍ§à»ç¹ÊÁÒªÔ¡Í§¤์¡ÒÃ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ã¹Í¹Ò¤µáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

	 2.	¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ

  ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·ÕèÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ñ́̈ ¢Öé¹à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ Œ́Ò¹ Ṍ	11	â¤Ã§¡ÒÃ	́ ŒÒ¹à¡‹§	11	â¤Ã§¡ÒÃ

	 	 áÅÐµŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ	80%

¢้Íควรป¯ิºัติãนการãª้งานห้ÍงÊมØด

	 1.	¶Í´ÃÍ§à·ŒÒ·Ø¡¤ÃÑé§¡‹Í¹à¢ŒÒËŒÍ§ÊÁØ´

	 2.	ËŒÒÁ¹Ó¡ÃÐà»๋ÒËÃ×ÍË¹Ñ§Ê×Í·ÕèäÁ‹ãª‹¢Í§ËŒÍ§ÊÁØ´à¢ŒÒÁÒã¹ËŒÍ§ÊÁØ´	â´ÂÇÒ§äÇŒ·ÕèªÑé¹·ÕèàµÃÕÂÁäÇŒãËŒ

	 3.	Å§àÇÅÒ·Ø¡¤ÃÑé§àÁ×èÍãªŒËŒÍ§ÊÁØ´

	 4.	áµ‹§µÑÇÊØÀÒ¾àÃÕÂºÃŒÍÂ

	 5.	äÁ‹Ê‹§àÊÕÂ§´Ñ§ã¹ËŒÍ§ÊÁØ´

	 6.	ËŒÒÁ¹ÓË¹Ñ§Ê×Í·Ø¡ª¹Ô´ÍÍ¡¨Ò¡ËŒÍ§ÊÁØ´

	 7.	¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃ¹ÓË¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¡¨Ò¡ËŒÍ§ÊÁØ´µŒÍ§·Ó¡ÒÃÂ×Á·Ø¡¤ÃÑé§

	 8.	ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅÐ¤ÇÒÁà»ç¹ÃÐàºÕÂºàÃÕÂºÃŒÍÂ¢Í§ËŒÍ§ÊÁØ´

	 9.	ËŒÒÁ¹ÓÍÒËÒÃÁÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹ã¹ËŒÍ§ÊÁØ´

	 10.	ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍáÅŒÇà¡çºà¢ŒÒ·Õèà´ÔÁ·Ø¡¤ÃÑé§

	 11.	µŒÍ§µÃÇ¨Ë¹Ñ§Ê×Í¡‹Í¹ÍÍ¡¨Ò¡ËŒÍ§ÊÁØ´·Ø¡¤ÃÑé§

¢้อปฏิบัติในการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

	 1.	µŒÍ§ÊÁÑ¤Ãà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ËŒÍ§ÊÁØ´	àÊÕÂ¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡à»ç¹à§Ô¹¨Ó¹Ç¹	5	ºÒ·

	 2.	Â×ÁË¹Ñ§Ê×Íä´ŒäÁ‹à¡Ô¹	3	àÅ‹Á	µ‹ÍË¹Öè§¤¹

	 3.	Ê‹§¤×¹Ë¹Ñ§Ê×ÍµÒÁ¡ÓË¹´ÀÒÂã¹	7	ÇÑ¹

	 4.	Ë¹Ñ§Ê×ÍªÓÃØ´	ÊÙ	ญËÒÂ	¼ÙŒÂ×ÁµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍº

	 5.	Ê‹§à¡Ô¹¡ÓË¹´»ÃÑºÇÑ¹ÅÐ	2	ºÒ·	µ‹ÍàÅ‹Áµ‹ÍÇÑ¹
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งานÊวัÊดิการพยาºาลและหÍพัก

1.	ÃÐàºÕÂº¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ

	 1.1	µŒÍ§à¤ÒÃ¾¡®¢Í§ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ´

	 1.2	µŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹Ø	ญÒµ¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂ์¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ¡‹Í¹·Ø¡¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ

	 1.3	µŒÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹àºÔ¡¨‹ÒÂÂÒ·Ø¡¤ÃÑé§ã¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ

	 1.4	µŒÍ§Å§ºÑ¹·Ö¡·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèãªŒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ

	 1.5	ËŒÒÁãªŒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅà»ç¹Ê¶Ò¹·Õèáµ‹§µÑÇËÃ×Í·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹ã´

	 1.6	µŒÍ§¶Í´ÃÍ§à·ŒÒ·Ø¡¤ÃÑé§¡‹Í¹à¢ŒÒãªŒËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ

	 1.7	ËÅÑ§¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃËŒÍ§¾ÂÒºÒÅµŒÍ§·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ËÃ×Í¨Ñ´ÃÐàºÕÂºãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ

	 1.8	Í¹Ø	ญÒµãËŒàฉ¾ÒÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèäÁ‹ÊºÒÂà·‹Ò¹Ñé¹ãªŒºÃÔ¡ÒÃËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ

	 1.9	ËŒÒÁ¹ÓÍÒËÒÃà¤Ã×èÍ§´×èÁà¢ŒÒä»ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ã¹ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ

	 1.10	Ê¶Ò¹·ÕèËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ»ÃÐ¨Ó·Õè	ÍÒ¤ÒÃ	2	à»Ô´ºÃÔ¡ÒÃµÑé§áµ‹àÇÅÒ	08.00	-	15.00	¹.	

2.	¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù

	 à¡çºà§Ô¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	150	ºÒ·	·Ø¡»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¨Ðä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹์ã¹¡ÃณÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

	 2.1	ÃÐÂÐàÇÅÒ¤ØŒÁ¤ÃÍ§	1	»Õ	µÅÍ´	24	ªÑèÇâÁ§

	 2.2	¡ÒÃ¢Ñº¢ÕèËÃ×Í«ŒÍ¹·ŒÒÂ¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µ์	¤ØŒÁ¤ÃÍ§	50%

	 2.3	¡ÒÃ¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁËÃ×ÍÅÍº·ÓÃŒÒÂ	¤ØŒÁ¤ÃÍ§	50%

	 2.4	¡ÃณÕà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØËÃ×Íà¨çºä¢ŒäÁ‹ÊºÒÂ	¨Ð¨‹ÒÂµÒÁ¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§áµ‹äÁ‹à¡Ô¹	5,000	ºÒ·

	 	 (¨Ð¨‹ÒÂª´àªÂ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅáµ‹ÅÐ¤ÃÑé§)	«Öè§µŒÍ§ÁÕàÍ¡ÊÒÃá¹º»ÃÐ¡Íº´Ñ§¹Õé

	 	 -	à¢ÕÂ¹¤ÓÃŒÍ§¤‹Ò·´á·¹ÍØºÑµÔàËµØ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	(áººàÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹Ò·´á·¹)

	 	 -	ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹

	 	 -	ãºÃÑºÃÍ§á¾·Â์

	 2.5	¡ÃณÕàÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡¡ÒÃä Œ́ÃÑºÍØºÑµÔàËµØ	̈ Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹¤‹Ò·´á·¹¨Ó¹Ç¹	25,000	ºÒ·	«Öè§µŒÍ§ÁÕàÍ¡ÊÒÃ

á¹º»ÃÐ¡Íº´Ñ§¹Õé

	 	 	 -	à¢ÕÂ¹¤ÓÃŒÍ§¤‹Ò·´á·¹ÍØºÑµÔàËµØ	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	(áººàÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹Ò·´á·¹)

	 	 	 -	ÊÓà¹ÒãºÁÃณºÑµÃ

	 	 	 -	ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹¢Í§¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ

	 	 	 -	ÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹·Õè»ÃÐ·ÑºµÃÒ·ÕèàÊÕÂªÕÇÔµáÅŒÇ

	 	 	 -	ºÑ¹·Ö¡»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§µÓÃÇ¨

	 	 	 -	ãºªÑ¹ÊÙµÃ¾ÅÔ¡È¾¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅ

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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	 	 	 -	ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹áÅÐÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹¢Í§¼ÙŒá·¹â´ÂªÍº¸ÃÃÁ	(ºÔ´Ò-ÁÒÃ´Ò)

	 	 	 -	ãº·ÐàºÕÂ¹ÊÁÃÊ¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§

	 	 	 -	Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅ

	 	 	 -	ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃªÑ¹ÊÙµÃ¾ÅÔ¡È¾¢Í§µÓÃÇ¨

ผู้รับผิดชอบ

	 	 ¤ÃÙ¡ÁÅÁÒÅÂ์		ÊØÃÐÀÔ¹Ñ¹·์

การãห้ºริการงานแนะแนวÍาªีพและ¨ัดหางาน

	 	 1.	¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃá¹Ðá¹ÇÈÖ¡ÉÒµ‹ÍÊÓËÃÑº¼ÙŒ·Õè¡ÓÅÑ§¨Ð¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	µỐ µ‹Í¡ÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ

·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹	à¾×èÍà¢ŒÒÁÒá¹Ðá¹ÇÈÖ¡ÉÒµ‹ÍáÅÐá¹Ðá¹ÇÍÒªÕ¾¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè̈ Ð¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍãËŒ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´ŒÃÑºà»ç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Í

	 	 2.	¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃá¹Ðá¹ÇãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	̈ ÐºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒá¹Ðá¹ÇãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

·ÕèäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤์·ÕèÈÖ¡ÉÒáÅÐµŒÍ§¡ÒÃ·Õè¨Ð·Ó§Ò¹	â´ÂÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Ñ§¹Õé

	 	 	 2.1	ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒµŒÍ§¡ÒÃ·Õè¨Ð·Ó§Ò¹·Õè§Ò¹á¹Ðá¹ÇÏ

	 	 	 2.2	µỐ µ‹ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ Ñ́̈ ËÒ§Ò¹	Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	µÃÇ¨ÊÍºÇ‹ÒÁÕµÓáË¹‹§Ç‹Ò§§Ò¹	â´Â¾Ô̈ ÒÃณÒ

¨Ò¡ÃÒÂª×èÍ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒÅ§·ÐàºÕÂ¹äÇŒ	µÒÁ¢ŒÍ	2.1

	 	 3.	¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕÃÒÂä´ŒÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹

	 	 	 3.1	ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤์ËÒÃÒÂä´ŒÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹

	 	 	 3.2	áµ‹ÅÐá¼¹¡¨Ñ´·Óâ¤Ã§¡ÒÃËÒÃÒÂä´ŒÃÐËÇ‹Ò§àÃÕÂ¹ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

	 	 	 3.3	¡ÓË¹´ª‹Ç§àÇÅÒ	¤‹ÒµÍºá·¹ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹	ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

	 	 4.	¨Ñ´ËÒ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

	 	 	 4.1	ÁÕÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò	2.50

	 	 	 4.2	ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ

			 	 	 4.3	à»ç¹¼ÙŒ¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â์

	 	 	 4.4	»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁ¡®ÃÐàºÕÂº¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹â´Âà¤Ã‹§¤ÃÑ´

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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กÍงทØนเงินãห้กÙ้ย×มเพ×èÍการศึกษา

	 à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â์ä Œ́¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹	à¾×èÍà»ç¹¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹	¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§ 
¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õè¨Óà»ç¹ã¹¡ÒÃ¤ÃÍ§ªÕ¾ÃÐËÇ‹Ò§ÈÖ¡ÉÒ	ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÈÖ¡ÉÒµ‹Íã¹ÃÐ´Ñº·ÕèÊÙ§¡Ç‹Ò 
ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹	äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»ç¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐººËÃ×Í¹Í¡ÃÐºº¨¹¶Ö§ÃÐ´Ñº»ÃÔ		ญญÒµÃÕ
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ¢องผู้¢อกู้
	 1.	à»ç¹¼ÙŒ¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃÑ¾Â	์¤×ÍÁÕÃÒÂä Œ́¢Í§ºỐ ÒÁÒÃ´ÒáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¼ÙŒ¢Í¡ÙŒ	ÃÇÁ¡Ñ¹äÁ‹à¡Ô¹	50,000	ºÒ·/»Õ
	 2.	à»ç¹¼ÙŒ·ÕèÁÕÊÑ	ญªÒµÔä·Â
	 3.	à»ç¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹´Õ	ËÃ×Í¼‹Ò¹à¡ณฑ์¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
	 4.	à»ç¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ	äÁ‹½†Ò½ื¹ÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹ÃŒÒÂáÃ§	ËÃ×ÍäÁ‹à»ç¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔàÊ×èÍÁàÊÕÂ	àª‹¹	ËÁ¡ÁØ‹¹ã¹¡ÒÃ¾¹Ñ¹	àÊ¾ÂÒàÊ¾µÔ´	´×èÁÊØÃÒ	à»ç¹µŒ¹
	 5.	äÁ‹à¤Âà»ç¹¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔ		ญญÒµÃÕã¹ÊÒ¢Òã´	æ	ÁÒ¡‹Í¹
	 6.	äÁ‹à»ç¹¼ÙŒ·Ó§Ò¹»ÃÐ¨Óã¹ÃÐËÇ‹Ò§ÈÖ¡ÉÒ
	 7.	äÁ‹à»ç¹ºØ¤¤ÅÅŒÁÅÐÅÒÂ
	 8.	äÁ‹à»ç¹ËÃ×Íà¤Âà»ç¹¼ÙŒä´ŒÃÑºâ·É¨Ó¤Ø¡â´Â¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´ãËŒ¨Ó¤Ø¡	 àÇŒ¹áµ‹à»ç¹â·ÉÊÓËÃÑº 
¤ÇÒÁ¼Ô´·Õèä´Œ¡ÃÐ·Óâ´Â»ÃÐÁÒ·ËÃ×Í¤ÇÒÁ¼Ô´ÅËØâ·É
	 9.	à»ç¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ØณÊÁºÑµÔ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁÃÐàºÕÂºËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈÊÍº¤Ñ́ àÅ×Í¡ºØ¤¤Åà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
ËÃ×ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¡Ñ́ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ	ËÃ×Í¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	¡ÃÐ·ÃÇ§ËÃ×ÍÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÍ×è¹	æ
·ºÇ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ	ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨

ระยะเวลาที่ใช้คืนเงินกู้
àÁ×èÍ¼ÙŒ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅŒÇ	2	»Õ	µŒÍ§ãªŒ¤×¹¾ÃŒÍÁ´Í¡àºÕéÂÃŒÍÂÅÐ	1	µ‹Í»Õ	ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ	15	»Õ	´Ñ§¹Õé

ปÕที่ชÓระ ร้อยละ¢องเงินต้นที่ต้องชÓระ ปÕที่ชÓระ ร้อยละ¢องเงินต้นที่ต้องชÓระ
1

2

3

4

5

6

7

8

1.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

9

10

11

12

13

14

15

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

ผู้รับผิดชอบ
 ครูวรรณี  ผอมเ¢ียว
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ระเºียºว่าด้วยการÊมัครเ¢้าเรียนนักศึกษาวิªาทหาร (นศท.)

การรับสมัครนักศึกษาป‚ที่ 1 และรับรายงานตัว นศท. ชัéนป‚ที่ 1-5

	 ÃÑºÊÁÑ¤Ãã¹ÊÑ»´ÒË์áÃ¡¢Í§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹	áÅÐÃÒÂ§Ò¹µÑÇ¡ÅÒ§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹¢Í§·Ø¡»Õ

1. คุณลักษณะ¢องผู้สมัคร นศท. ชัéนป‚ที่ 1

	 1.	à»ç¹ªÒÂËÃ×ÍË	ญÔ§	ÊÑ	ญªÒµÔä·Â	

	 2.	ÁÕÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹	22	»ÕºÃÔºÙÃณ์	¹ÑºµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ	ÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÂÑ§äÁ‹ºÃÃÅØ 

¹ÔµÔÀÒÇÐµŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§ºÔ´Ò	ÁÒÃ´Ò	ËÃ×Í¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§

	 3.	äÁ‹à»ç¹¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ	·Ø¾¾ÅÀÒ¾	ËÃ×ÍÁÕâÃ¤«Öè§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¨ÐÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃä´Œ	µÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ 

¡ÒÃÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ	¾.È.	2493

	 4.	äÁ‹à»ç¹ºØ¤¤Å	«Öè§äÁ‹ÁÕ¤ØณÇØ²Ô¨Ðà»ç¹·ËÒÃä´Œ	àฉ¾ÒÐºÒ§·ŒÍ§·ÕèµÒÁ¡®ËÁÒÂ·ÕèÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹ 

ÁÒµÃÒ	13(3)	áË‹§¾ÃÐÃÒªºÑ		ÑญญÑµÔÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ	¾.È.	2497		

	 5.	ÁÕ Ñ́ª¹Õ¤ÇÒÁË¹Ò¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ	(BMI)	ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์»¡µÔáÅÐµŒÍ§äÁ‹ÍÂÙ‹ã¹ÀÒÇÐâÃ¤ÍŒÇ¹ÁÕ¹éÓË¹Ñ¡ 

µÑé§áµ‹	90	¡ÔâÅ¡ÃÑÁ¢Öé¹ä»

	 6.	ÁÕ¢¹Ò´ÃÍºµÑÇ	¹éÓË¹Ñ¡áÅÐ¤ÇÒÁÊÙ§µÒÁÊ‹Ç¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸์´Ñ§¹Õé

อายุ (ปÕ)
ชาย หญิง

ความ¢ยาย¢องอก («.ม.) น้Óหนัก
(ก.ก.)

ความสูง
(«.ม.)

น้Óหนัก
(ก.ก.)

ความสูง
(«.ม.)หายใ¨เ¢้า หายใ¨ออก

äÁ‹à¡Ô¹ 15 75 72 42 154 41 148
 16 76 73 44 156 42 149
 17 77 74 46 158 43 150
 18 78 75 48 160 44 151
19	¶Ö§ 22 79 76 49 161 45 152

	 7.	ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔàÃÕÂºÃŒÍÂ

	 8.	äÁ‹à»ç¹·ËÒÃ»ÃÐ¨Ó¡ÒÃ	¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃ	ËÃ×Í¶Ù¡¡ÓË¹´µÑÇà¢ŒÒ¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃáÅŒÇ

	 9.	¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õè¡ÃÁÃÑ¡ÉÒ´Ô¹á´¹Í¹Øญ	Òµ

	 10.	ÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÑé§áµ‹ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè	3	ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò¢Öé¹ä»ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹àฉÅÕèÂµÑé§áµ‹	1.00	¢Öé¹ä»

2. คุณสมบัติ¢องผู้สมัครเ¢้าเปšน นศท. ชัéนป‚ที่ 1

	 1.	¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õè	Ë¹‹ÇÂºÑ	ญªÒ¡ÒÃ¡ÓÅÑ§ÊÓÃÍ§	à»Ô´·Ó¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃ

	 2.	ÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÑé§áµ‹ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè	3	ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò¢Öé¹ä»áÅÐÁÕ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè	3

ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò	µÑé§áµ‹	1.00	¢Öé¹ä»

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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	 3.	¼ÙŒ·ÕèÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÑé§áµ‹ÃÐ´ÑºÍ¹Ø»ÃÔ		ญญÒ	ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò¢Öé¹ä»	ËÃ×ÍÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ

ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÑé¹ÊÙ§	ËÃ×Í»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§	áÅÐÊÓàÃç̈ ¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃäÁ‹µèÓ¡Ç‹ÒªÑé¹»Õ·Õè	3	áÅŒÇ¨ÐÊÁÑ¤Ã

à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃµ‹ÍãËŒ̈ ºËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃ	µÒÁ·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁ¡ÓË¹ ấ´ÂäÁ‹µŒÍ§ÁÕ¤ØณÊÁºÑµÔ

µÒÁ¢ŒÍ.1

3. เงื่อนไ¢¢้อบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบั ญชาการกÓลังสÓรอง ดังต่อไปนีé

	 1.	µŒÍ§ÊÁÑ¤ÃáÅÐÃÒÂ§Ò¹µÑÇ¨Ö§à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½Ö¡ä´Œ

	 2.	µŒÍ§ªÓÃÐà§Ô¹ºÓÃØ§à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

	 3.	µŒÍ§äÇŒ·Ã§¼ÁÊÑé¹µÒÁÃÐàºÕÂºË¹‹ÇÂºÑ	ญªÒ¡ÒÃ¡ÓÅÑ§ÊÓÃÍ§	¤ÇÒÁÂÒÇ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒäÁ‹à¡Ô¹	7	«Á.

	 4.	µŒÍ§áµ‹§¡ÒÂµÒÁÃÐàºÕÂº·Õè¡ÓË¹´

	 5.	µŒÍ§àª×èÍ¿Ñ§áÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº	¢ŒÍºÑ§¤Ñº	áÅÐ¤ÓÊÑè§â´Âà¤Ã‹§¤ÃÑ´

	 6.	¼ÙŒÊÁÑ¤Ãà»ç¹	¹È·.	ªÑé¹»Õ·Õè	1	(ªÒÂ,	ËญÔ§)	̈ ÐµŒÍ§¼‹Ò¹¡ÒÃ·´ÊÍºÊÁÃÃ¶ÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂµÒÁà¡ณฑ ์

·Õè¡ÓË¹´´Ñ§¹Õé.-

	 	 -	´Ñ¹¾×é¹	 ªÒÂ	26	¤ÃÑé§	 ÀÒÂã¹	2	¹Ò·Õ	 Ë	ญÔ§	12	¤ÃÑé§	 ÀÒÂã¹	2	¹Ò·Õ

	 	 -	ÅØ¡¹Ñè§	 ªÒÂ	40	¤ÃÑé§	 ÀÒÂã¹	2	¹Ò·Õ	 Ë	ญÔ§	24	¤ÃÑé§	 ÀÒÂã¹	2	¹Ò·Õ

	 	 -	ÇÔè§	800	àÁµÃ	 ªÒÂ	ãªŒàÇÅÒäÁ‹à¡Ô¹	3	¹Ò·Õ	9	ÇÔ¹Ò·Õ	 Ë	ญÔ§	ãªŒàÇÅÒäÁ‹à¡Ô¹	4	¹Ò·Õ	54	ÇÔ¹Ò·Õ

4. หลัก°านการรับสมัครและรายงานตัว

	 1.	ãºÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃ	(Ã´.1)	(áºº¾ÔÁ¾์	·º.349-001)	ãËŒÃÑº¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ·Õè

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹	áÅÐµŒÍ§à¢ÕÂ¹´ŒÇÂµ¹àÍ§

	 2.	ÃÙ»¶‹ÒÂ¢¹Ò´	3	x	4	«.Á.	áµ‹§¡ÒÂà¤Ã×èÍ§áºº¹Ñ¡àÃÕÂ¹	ËÃ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	Ë¹ŒÒµÃ§äÁ‹ÊÇÁËÁÇ¡¨Ó¹Ç¹	1	ÃÙ»

(ÊÕ	ËÃ×Í	¢ÒÇ´Ó)

	 3.	ËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓàÃç̈ ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè	3	ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò	«Öè§ÁÕÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂ	2	ÀÒ¤àÃÕÂ¹

äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò·Õè¡Í§·Ñ¾º¡¡ÓË¹´	â´ÂËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃËÃ×Í¼ÙŒ·ÕèËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃÁÍºÍÓ¹Ò¨

ãËŒà»ç¹¼ÙŒÃÑºÃÍ§¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂã¹ËÅÑ¡°Ò¹

	 4.	ÊÓà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹	̈ Ó¹Ç¹	1	ฉºÑº	̈ Ð¤Ñ́ àฉ¾ÒÐµÑÇ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¤¹à´ÕÂÇ	ËÃ×Í¶‹ÒÂàÍ¡ÊÒÃ¨Ò¡ 

ฉºÑºà¨ŒÒ¢Í§ºŒÒ¹	â´ÂÁÕËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×Í¼ÙŒá·¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃà»ç¹¼ÙŒÃÑºÃÍ§ÊÓà¹Ò¶Ù¡µŒÍ§)

	 5.	ÊÓà¹ÒËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ-Ê¡ØÅ	(¶ŒÒÁÕ)	̈ Ó¹Ç¹	1	ฉºÑº	ã¹ª‹Í§¤ÓÃÑºÃÍ§¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹ãºÊÁÑ¤Ã 

µŒÍ§ãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×Í¼ÙŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨¨Ò¡ËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	à»ç¹¼ÙŒÅ§¹ÒÁÃÑºÃÍ§¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ	ÃÑºÃÍ§Ç‹Ò

¨Ð»¡¤ÃÍ§ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃÍÂÙ‹ã¹ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂÍÑ¹´Õ	áÅÐ¨ÐãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

µÒÁ·Õè¡Í§·Ñ¾º¡¡ÓË¹´	µÅÍ´¨¹ÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹ãºÊÁÑ¤Ãà»ç¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§´ŒÇÂµ¹àÍ§

	 6.	ºỐ Ò-ÁÒÃ´Ò	ËÃ×Í¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§â´ÂªÍº¨ÐµŒÍ§Å§¹ÒÁÂÔ¹ÂÍÁã¹ãºÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃ Œ́ÇÂµ¹àÍ§

¼ÙŒÍ×è¹¨ÐÅ§¹ÒÁá·¹ÁÔä´Œ

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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	 7.	ãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂÍÍ¡ãËŒä Œ́â´Âá¾·Â์»ÃÔ		ญญÒ¼ÙŒ̈ ´·ÐàºÕÂ¹»ÃÐ¡ÍºâÃ¤ÈÔÅ»Šá¼¹»Ñ̈ Ø̈ºÑ¹ªÑé¹	1

ÊÒ¢ÒàÇª¡ÃÃÁ	̈ Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÑ°ËÃ×ÍâÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹·ÕèÃÑ°ÃÑºÃÍ§	ËÃ×ÍË¹‹ÇÂµÃÇ â̈Ã¤¢Í§·ËÒÃµÑé§áµ‹ÃÐ Ñ́º¡ÃÁ

¢Öé¹ä»	ËÃ×ÍÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹	(¤ÅÔ¹Ô¡)	µÒÁáºº·Õè	Ë¹‹ÇÂºÑ	ญªÒ¡ÒÃ¡ÓÅÑ§ÊÓÃÍ§¡ÓË¹´

5. หลัก°านการรายงานตัวเ¢้ารับการ½ƒกวิชาทหาร มีดังนีé.-

	 1.	ãºÃÒÂ§Ò¹µÑÇà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃ	ãËŒÃÑº¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ·ÕèÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹	áÅÐµŒÍ§à¢ÕÂ¹ Œ́ÇÂµ¹àÍ§

	 2.	ãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ½Ö¡ÇÔªÒ·ËÒÃ	¶ŒÒÁÕ¡ÒÃâÍ¹ÂŒÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ

	 3.	ÊÓà¹Ò	Ê´.9	¨Ó¹Ç¹	1	ฉºÑº	(àฉ¾ÒÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃªÑé¹»Õ·Õè	3)

6. การดÓเนินการรับสมัคร ¨ะต้องดÓเนินการตามลÓดับในเรื่องต่าง æ ดังนีé.-

	 1.	µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍáÅÐËÅÑ¡°Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

	 2.	µÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂáÅÐ·´ÊÍºÊÁÃÃ¶ÀÒ¾·Ò§Ã‹ÒÂ¡ÒÂ¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã

	 3.	¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ºÓÃØ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	 	 500	ºÒ·

	 4.	¡ÒÃ·ÓºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇáÅÐ¡ÒÃ¨‹ÒÂµÓÃÒ	(¤‹ÒºÑµÃ)		 	30	ºÒ·

	 5.	¤‹ÒµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂ	(ãºÃÑºÃÍ§á¾·Â์)		 	20	ºÒ·

	 6.	à§Ô¹ÊÁÒªÔ¡ªÁÃÁ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ			 100	ºÒ·

	 7.	¤‹Òà¤Ã×èÍ§áºº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ	(¤ÃºªǾ )																	1,200	ºÒ·	(ÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§àÅç¡¹ŒÍÂ)

            รวมเปšนเงินทัéงสิéนประมาณ         1,850 บาท

ผู้รับผิดชอบ

	 	 ¤ÃÙÍ´ÔÊÃณ์		¹ØŒÂ¹éÓÇ§È์

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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การป‡Íงกันปราºปรามป˜ญหาด้านÊิèงเÊพติด

	 1.	ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§â·ÉÀÑÂ¢Í§ÂÒàÊ¾µÔ´áÅÐâÃ¤àÍ´Ê์	â´ÂÇÔ·ÂÒ¡ÃÀÒÂ¹Í¡

	 2.	ÍÒ¨ÒÃÂ์·Õè»ÃÖ¡ÉÒµÃÇ¨ÊÍº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº	·Ø¡à´×Í¹

	 3.	ÊØ‹ÁµÃÇ¨ÊÒÃàÊ¾µÔ´¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§	3	¤ÃÑé§/à·ÍÁ	â´ÂÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ	ËÃ×ÍºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂ¹Í¡

	 4.	¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÃณÃ§¤์µ‹ÍµŒÒ¹ÂÒàÊ¾µÔ´ã¹ÇÑ¹ÊÓ¤Ñ	ญµ‹Ò§	æ

	 5.	¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÕÌÒÊÕµ‹ÍµŒÒ¹ÂÒàÊ¾µÔ´

	 6.	¨Ñ´·Óà¤Ã×Í¢‹ÒÂà½éÒÃÐÇÑ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

ผู้รับผิดชอบ

	 ¤ÃÙÈØÀÃÑµ¹์		ÊÍ§àÁ×Í§

การติดต่Íกัºงานทะเºียน

ã¹¡ÒÃµÔ´µ‹Í¡Ñº§Ò¹·ÐàºÕÂ¹·Ø¡¤ÃÑé§	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐµŒÍ§»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé

	 1.	áµ‹§¡ÒÂªØ´¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù

	 2.	áÊ´§ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèµÔ´µ‹Í

	 3.	ã¹¡ÒÃ¢ÍËÅÑ¡°Ò¹µ‹Ò§	æ	àª‹¹	ãºÃÑºÃÍ§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹,	ãº	Ãº.	ËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹	æ	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§Â×è¹

¤ÓÃŒÍ§µ‹Í§Ò¹·ÐàºÕÂ¹äÇŒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ	1	ÇÑ¹

ผู้รับผิดชอบ

	 1.	¤ÃÙÍÃÊÒ	 		ÃÑ§ÊÔâÂ¡ÄÉ

	 2.	¹Ò§¹Øª¹Ò¯			ËÅÑ§àÈÉ

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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ระเบียบว‹า´Œวย
การเกçºเงินºÓรØงการศึกษา ãนÊ¶านศึกษาวิทยาลัยการÍาªีพละงÙ

........................................................
 µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ	Å§ÇÑ¹·Õè	24	Á¡ÃÒ¤Á	2550	¾Ô̈ ÒÃณÒàËç¹ÊÁ¤ÇÃãËŒá¡Œä¢
»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐ¡ÒÈàÃ×èÍ§¡ÒÃà¡çºà§Ô¹ºÓÃØ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÊÑ§¡Ñ́ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ 
ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨»Ñ¨¨ØºÑ¹áÅÐà¾×èÍãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹์ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
 ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃÍÒªÕ¾ÅÐ§Ù	ä´Œ¾Ô¨ÒÃณÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ	µÒÁÊ¶Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ªØÁª¹áÅÐÊÀÒ¾·ŒÍ§¶Ôè¹ 
â´Â¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´ãËŒà¡çºà§Ô¹ºÓÃØ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	´Ñ§¹Õé

ประเÀทเงินบÓรุงการศึกษา

อัตราการเกçบเงินตามหลักสูตร (บาท)

ปวช.
ปกติ

ปวช.
Àาคสมทบ/

พิเศษ
ปวส. ปทส.

1.1 ¤‹ÒãºÊÁÑ¤ÃáÅÐÃÐàºÕÂº¡ÒÃ	äÁ‹à¡Ô¹
1.2 ¤‹Ò¤Ù‹Á×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	äÁ‹à¡Ô¹
1.3 ¤‹ÒÊÁÑ¤ÃËÃ×Í¤‹ÒÊÁÑ¤ÃÊÍºà¢ŒÒàÃÕÂ¹	äÁ‹à¡Ô¹
1.4 ¤‹Ò¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	äÁ‹à¡Ô¹
1.5 ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒ¤àÃÕÂ¹»¡µÔË¹‹ÇÂ¡ÔµÅÐäÁ‹à¡Ô¹
1.6 ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä´ÙÃŒÍ¹
1.7 ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒ¤ÊÁ·º/ÀÒ¤¾ÔàÈÉ	(ÊÓËÃÑº¼ÙŒÁÕ
 §Ò¹·Ó·Õè¢Íà·ÕÂºâÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์Ê‹Ç¹Ë¹Öè§)
 Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÅÐäÁ‹à¡Ô¹
1.8 ¤‹ÒÇÑÊ´Ø½Ö¡ËÃ×ÍÍØ»¡Ãณ์¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔË¹‹ÇÂ¡ÔµÅÐäÁ‹à¡Ô¹
1.9 ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ	à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à·ÕÂºâÍ¹
 ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์	Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÅÐäÁ‹à¡Ô¹
1.10 ¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
 ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ
1.11 ¤‹Ò»ÃÑº¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒªŒÒ¡Ç‹Ò¡ÓË¹´ÀÒÃàÃÕÂ¹ÅÐ
1.12 ¤‹Ò¤×¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	¤ÃÑé§ÅÐ
1.13 ¤‹Ò·ÓºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¹Ñ¡àÃÕÂ¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	¤ÃÑé§ÅÐäÁ‹à¡Ô¹
1.14 ¤‹ÒÍÍ¡ãºÃÑºÃÍ§	ãºÃÒÂ§Ò¹µ‹Ò§	æ	(Â¡àÇŒ¹ªØ´áÃ¡)
 ªØ´ÅÐäÁ‹à¡Ô¹
1.15 ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ	ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ
1.16 ¤‹Ò¡Ô¨¡ÃÃÁ
1.17 ¤‹ÒºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÍÔ¹à·ÍÃ์à¹çµ
1.18 ¤‹ÒºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
1.19 ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍÊÔè§¾ÔÁ¾์
1.20 ¤‹ÒÊÒ¸ÒÃณ¡ØÈÅ
1.21 ¤‹ÒµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾

-
100
-
-
-
250
-

-

250

-
-
100
-

150
-
-
-
-
-
150

100
100
100
100
-
250
250

100

250

100
100
100
100

150
-
-
-
-
-
150

100
100
50
50
50
300
300

50

300

100
100
100
100

150
100
250
50
50
50
150

100
100
100
100
100
350
350

100

350

100
100
100
100

150
-
-
-
-
-
150

ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¡çºà§Ô¹µÒÁ¡ÃÍº¢Í§ÃÑ°ºÒÅÇ‹Ò´ŒÇÂ¹âÂºÒÂàÃÕÂ¹¿ÃÕ	15	»Õ
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี�  ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวธีิเรียนที�กาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบตัิจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย

รูปแบบ เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบตัิงานตาม

แบบแผนในขอบเขตสําคญัและบริบทต่าง ๆ ที�สัมพนัธ์กนัซึ�งส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ ใหค้าํแนะนาํพื�นฐาน

ที�ต้องใช้ในการตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื�อง สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบติังานในบริบทใหม่ รวมทั�งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที�เหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนให้ดาํเนินการ ดงันี� 

2.1 ในปีการศึกษาหนึ�ง ๆ  ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวภิาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามที�กําหนด และสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอ้ีกตามที�เห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชั�นเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่น้อยกว่า

สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชั �วโมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. การคิดหน่วยกติ 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 1�3-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงันี�  

3.1 รายวิชาทฤษฎีที�ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั �วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชั �วโมงต่อ 

ภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบตัิที�ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชั �วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชั �วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวชิาปฏิบติัที�ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบตัิในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั �วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชั �วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี�  ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวธีิเรียนที�กาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบตัิจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย

รูปแบบ เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบตัิงานตาม

แบบแผนในขอบเขตสําคญัและบริบทต่าง ๆ ที�สัมพนัธ์กนัซึ�งส่วนใหญ่เป็นงานประจาํ ใหค้าํแนะนาํพื�นฐาน

ที�ต้องใช้ในการตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื�อง สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในการแก้ปัญหาและการ

ปฏิบติังานในบริบทใหม่ รวมทั�งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที�เหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนให้ดาํเนินการ ดงันี� 

2.1 ในปีการศึกษาหนึ�ง ๆ  ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวภิาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามที�กําหนด และสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอ้ีกตามที�เห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชั�นเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่น้อยกว่า

สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชั �วโมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. การคิดหน่วยกติ 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 1�3-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงันี�  

3.1 รายวิชาทฤษฎีที�ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั �วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชั �วโมงต่อ 

ภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบตัิที�ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชั �วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชั �วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวชิาปฏิบติัที�ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบตัิในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั �วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชั �วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวภิาคี ที�ใช้เวลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชั �วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพในสถานประกอบการ ที�ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั �วโมง

ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ ที�ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ �� ชั �วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวดัผล มีค่าเท่ากบั � หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงันี�  

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  

 4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  

 �.�.� กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  

 �.�.� กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  

 �.�.� กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  

 4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  

4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื�นฐาน  

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  

 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชั �วโมง/สัปดาห์)  - หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ  

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวชิาในหลกัสูตร ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว ้      

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา   

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื�นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็น

รายวิชาบงัคบัที�สะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของ

สาขาวชิา ซึ� งยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวชิาให้ครบจาํนวนหน่วยกิตที�กําหนด และ

ผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวชิา 

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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หลักเกณฑ์การãª้หลักÊÙตรประกาศนียºัตรวิªาªีพªัéนÊÙง
พØท¸ศักราª 2557 

..................................................
1. การเรียนการสอน

	 1.1	¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õé	¼ÙŒàÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ä Œ́·Ø¡ÇÔ̧ Õ¡ÒÃàÃÕÂ¹·Õè¡ÓË¹´áÅÐ

	 	 ¹Ó¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áµ‹ÅÐÇÔ¸ÕÁÒ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ä´Œ	ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¢Íà·ÕÂº¤ÇÒÁÃÙŒ 

	 	 áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์ä´Œ

	 1.2	¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à¹Œ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ̈ ÃÔ§	â´ÂÊÒÁÒÃ¶¹ÓÃÒÂÇÔªÒä» Ñ́̈ ½Ö¡ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

	 	 äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	1	ÀÒ¤àÃÕÂ¹

2. เวลาเรียน

	 2.1	ã¹»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒË¹Öè§	æ	ãËŒáº‹§ÀÒÃàÃÕÂ¹ÍÍ¡à»ç¹	2	ÀÒ¤àÃÕÂ¹»¡µÔ	ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ	18	ÊÑ»´ÒË์	â´Â

	 	 ÁÕàÇÅÒàÃÕÂ¹áÅÐ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµµÒÁ·Õè¡ÓË¹´	áÅÐÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨à»Ô´ÊÍ¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä Ù́ÃŒÍ¹ 

	 	 ä´ŒÍÕ¡µÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ	»ÃÐÁÒณ	5	ÊÑ»´ÒË์

	 2.2	¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´ÑºªÑé¹àÃÕÂ¹	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà»Ô´·Ó¡ÒÃÊÍ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒÊÑ»´ÒË์ÅÐ	5	ÇÑ¹	¤ÒºÅÐ

	 	 60	¹Ò·Õ	(1	ªÑèÇâÁ§)

3. หน่วยกิต

 ãËŒÁṎ Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµµÅÍ´ËÅÑ¡ÊÙµÃäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	85	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ	áÅÐäÁ‹à¡Ô¹	100	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ	¡ÒÃ¤Ố Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

¶×Íà¡ณฑ์´Ñ§¹Õé

	 3.1	ÃÒÂÇÔªÒ·ÄÉ®Õ	1	ªÑèÇâÁ§µ‹ÍÊÑ»´ÒË์	µÅÍ´ÀÒ¤àÃÕÂ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	20	ªÑèÇâÁ§	ÁÕ¤‹Ò	1	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

	 3.2	ÃÒÂÇÔªÒ·Õè»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔãËŒºÙÃณÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹	¡ÓË¹´	2-3	ÊÑ»´ÒË์

	 	 µÅÍ´ÀÒ¤àÃÕÂ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	40-60	ªÑèÇâÁ§	ÁÕ¤‹Ò	1	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

	 3.3	ÃÒÂÇÔªÒ·Õè¹Óä»½Ö¡§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	¡ÓË¹´àÇÅÒã¹¡ÒÃ½Ö¡»¯ÔºÑµÔ§Ò¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	40	ªÑèÇâÁ§

	 	 ÁÕ¤‹Ò	1	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

	 3.4	¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾ã¹ÃÐºº·ÇÔÀÒ¤Õ	ãªŒàÇÅÒ½Ö¡äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	40	ªÑèÇâÁ§	ÁÕ¤‹Ò	1	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

	 3.5	¡ÒÃ·Óâ¤Ã§¡ÒÃãËŒà»ç¹ä»µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ

4. โครงสร้าง

	 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾	¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª	2556	áº‹§à»ç¹	3	ËÁÇ´ÇÔªÒ	½Ö¡§Ò¹ 

áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡ÊÙµÃ	´Ñ§¹Õé

	 4.1	ËÁÇ´ÇÔªÒÊÒÁÑ	ญ

	 	 4.1.1	ÇÔªÒÊÒÁÑญ	·ÑèÇä»		à»ç¹ÇÔªÒ·Õèà»ç¹¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµ

	 	 4.1.2	ÇÔªÒÊÒÁÑ	ญ¾×é¹°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾		à»ç¹ÇÔªÒ·Õèà»ç¹¾×é¹°Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸์¡ÑºÇÔªÒªÕ¾

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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	 4.2	ËÁÇ´ÇÔªÒªÕ¾

	 	 4.2.1	ÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹		à»ç¹¡ÅØ‹ÁÇÔªÒªÕ¾ÊÑÁ¾Ñ¹¸์·Õèà»ç¹¾×é¹°Ò¹·Õè¨Óà»ç¹ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒ¹Ñé¹	æ	

	 	 4.2.2	ÇÔªÒªÕ¾ÊÒ¢ÒÇÔªÒ		à»ç¹¡ÅØ‹ÁÇÔªÒªÕ¾ËÅÑ¡ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹Ñé¹	æ

	 	 4.2.3	ÇÔªÒªÕ¾ÊÒ¢Ò§Ò¹		à»ç¹¡ÅØ‹ÁÇÔªÒªÕ¾·ÕèÁØ‹§ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·Ñ¡ÉÐàฉ¾ÒÐ Œ́Ò¹ã¹§Ò¹ÍÒªÕ¾

	 	 	 	µÒÁ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨

	 4.3	ËÁÇ´ÇÔªÒªÕ¾àÅ×Í¡àÊÃÕ

	 4.4	½Ö¡§Ò¹

	 4.5	¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡ÊÙµÃ

	 ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§áµ‹ÅÐËÁÇ´µÅÍ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ	ãËŒà»ç¹ä»µÒÁ¡ÓË¹´äÇŒã¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§áµ‹ÅÐ 

»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ	Ê‹Ç¹¢Í§ÃÒÂÇÔªÒáµ‹ÅÐËÁÇ´ÃÒÂÇÔªÒ	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ Ñ́̈ µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒã¹ 

ËÅÑ¡ÊÙµÃ	ËÃ×Í Ñ́̈ µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÊÀÒ¾·ŒÍ§¶Ôè¹·Ñé§¹ÕéÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´ÃËÑÊÇÔªÒ¨Ó¹Ç¹¤ÒºàÃÕÂ¹áÅÐ

¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµµÒÁÃÐàºÕÂº·Õè¡ÓË¹´äÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ

5. โครงการ

	 5.1	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ Ñ́̈ ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ Ñ́̈ ·Óâ¤Ã§¡ÒÃã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè	4	äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	160	ªÑèÇâÁ§	¡ÓË¹´ãËŒ

	 	 ÁÕ¤‹Ò	4	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ

	 5.2	¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐãËŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	ãËŒ»¯ÔºÑµÔàª‹¹à´ÕÂÇ¡ÑºÃÒÂÇÔªÒÍ×è¹

6. ½ƒกงาน

	 6.1	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¹ÓÃÒÂÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÇÔªÒªÕ¾ä»¨Ñ´ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ	1	ÀÒ¤àÃÕÂ¹

	 6.2	¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐãËŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ãËŒ»¯ÔºÑµÔàª‹¹à´ÕÂÇ¡ÑºÃÒÂÇÔªÒÍ×è¹

7. การเข้าเรียน

	 7.1	¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ

	 ÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾	(»Çª.)	ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò	ËÃ×ÍÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºÁŅ̃ ÂÁ 

ÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò	¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹·ÕèÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò 

áÅÐ¼ÙŒÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾µ‹Ò§»ÃÐàÀ·áÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õè¡ÓË¹´	µŒÍ§ÃÒÂÇÔªÒ»ÃÑº¾×é¹°Ò¹ 

ÇÔªÒªÕ¾ãËŒ¤ÃºµÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ

	 ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ»ÃÑº¾×é¹°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾	ãËŒà»ç¹ä»µÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´·ÕèÃÐºØäÇŒã¹áµ‹ÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ

	 7.2	¤ØณÊÁºÑµÔ

	 ãËŒà»ç¹ä»µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ 

ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§	¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª	2556

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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8. การประเมินผลการเรียน

 ãËŒà»ç¹ä»µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ	»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ

ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§	¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª	2556

9. กิ¨กรรมเสริมหลักสูตร

	 Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ Ñ̈´ãËŒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ»ÅÙ¡½Ñ§¤Øณ¸ÃÃÁ	¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ	¤‹Ò¹ÔÂÁ	ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂ¢Í§µ¹àÍ§ 

áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹	ãªŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÅØ‹Áã¹¡ÒÃ·Ó»ÃÐâÂª¹์µ‹ÍªØÁª¹	·Ó¹ØºÓÃØ§¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾ณÕ 

ÍÑ¹´Õ§ÒÁ	â´ÂÇÒ§á¼¹	Å§Á×Í»¯ÔºÑµÔ	»ÃÐàÁÔ¹¼Å	áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹	äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	120	ªÑèÇâÁ§

10. การสÓเรç¨การศึกษาตามหลักสูตร

	 10.1	»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹ÃÒÂÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÊÒÁÑ	ญ	ËÁÇ´ÇÔªÒªÕ¾	áÅÐËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×Í¡àÊÃÕµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ

	 	 	ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ

	 10.2	ä´Œ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁ¤ÃºµÒÁâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒ

	 10.3	ä´Œ¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂÊÐÊÁäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò	2.00	

	 10.4	à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹·Ø¡ÀÒ¤àÃÕÂ¹

	 10.5	»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾ÊÒ¢ÒÇÔªÒ

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๙  ก าหนดให้ 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง  มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรอบคุณวุฒิอาชีวศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๒  และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึง สมควร 
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
ขอ  ๔    ใหใชระเบียบน้ีบังคับแกสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขอ  ๕    ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก าหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ปวช.” 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน 

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
“หัวหนาสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่อ 

อย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“หนวยงานตนสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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“ผูเขาเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพกับ 
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“ภาคเรยีน” หมายความว่า ช่วงเวลาทีส่ถานศึกษาเปิดท าการสอน โดยก าหนดให้ ๑ ปี 

การศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรยีน  และใน  ๑  ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล   
 ๑๘ สัปดาห 

“ภาคเรียนฤดูรอน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

“การเรยีนแบบเต็มเวลา (full-time)”  หมายความวา  การจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนปกติ
หรือภาคฤดูรอนท่ีใชเวลาในชวงของวันทําการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 
ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไมเต็มเวลา (part-time)” หมายความวา การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
การเรยีนการสอนภาคเรียนปกติทีใ่ชเวลานอกเวลาของวันทาํการ โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียนเรียน 
ในแตละภาคเรยีนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนทีก่ําหนดสาํหรับการเรียน 
แบบไมเต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  บริษัท  หางหุนสวน  ราน  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ 
และเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

“ผูปกครอง”  หมายความวา  บิดา  มารดา  และบุคคลอื่นที่ท  าหนาที่ปกครองดูแลและ
ใหความอุปการะแกนักเรียน  และใหค  ารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแล 
ความประพฤติของนักเรียนในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษา  และฝ ึกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ  หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา 
เป็นหลัก  โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล 
ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด 
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศกึษา โดยเนือ้หาและหลักสตูรจะตองมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ 
ของบุคคลแตละกลุม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง 
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
โดยนักเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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“ผูควบคุมการฝก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน 
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียน 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าท่ีสอน  ฝึก  อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“ครูนิเทศก”  หมายความว่า  ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าท่ีนิเทศ  ให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่นักเรียนท่ีฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความวา  ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหท  าหนาที่ใหค  าแนะน  า 
ใหค  าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพ  เพื่อใชเปนเกณฑ
ในการกาํกับดแูล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา การทดสอบความรู ความสามารถ ตลอดจน 
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑ
การตัดสินไวชัดเจน  พรอมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  คณะกรรมการผูทําหนาท่ี รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เปน็ไปตามระเบียบนี ้ และให้
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผูเขาเรียนและสภาพนักเรียน

สวนที่  ๑ 
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน 

ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพ้ืนความรู้  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือเทียบเท่า   

ความในข้อนี้  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางส่วนของรายวิชา 
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

้หนา   ๓
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(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ 
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

ได้ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 
สวนที่  ๒ 

การรับผูเขาเรียน 

ข้อ  ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ  ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ  หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ 
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เก่ียวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

สวนที่  ๓ 
การเปนนักเรียน 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด 
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน 
โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัว  
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักเรียน  เพ่ือให้ทราบแนวทาง  
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น  แต่ต้อง  
ไม่เกิน  ๓  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน 
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน 
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  และให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

สวนที่  ๔ 
การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู

36



(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ 
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

ได้ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 
สวนที่  ๒ 

การรับผูเขาเรียน 

ข้อ  ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ  ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ  หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ 
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

สวนที่  ๓ 
การเปนนักเรียน 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด 
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน 
โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผู้เข้าเรียนท่ีบรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัว  
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักเรียน  เพ่ือให้ทราบแนวทาง  
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น  แต่ต้อง  
ไม่เกิน  ๓  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน 
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวท่ีสถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน 
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  และให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

สวนที่  ๔ 
การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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37



 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือ 
ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่า  
ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ  หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๒๗  
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
จ. ขาดพ้ืนความรู้  ตามข้อ  ๗   
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  ตามข้อ  ๘ 
ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗   
ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๘ 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียน  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักเรียน  เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณา

ตัดสินการส าเร็จการศึกษาด้วย 
สวนที่  ๕ 

การพักการเรียน 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน 
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือ 
ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่า  
ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ  หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๒๗  
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
จ. ขาดพ้ืนความรู้  ตามข้อ  ๗   
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  ตามข้อ  ๘ 
ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗   
ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๘ 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียน  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักเรียน  เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณา

ตัดสินการส าเร็จการศึกษาด้วย 
สวนที่  ๕ 

การพักการเรียน 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน 
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี  
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร 

นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  แต่ถ้านักเรียนได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ครบถ้วนส าหรับ 
ภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าร้องเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรอง
หรือไม่ก็ได้  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน  
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว  ให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เม่ือครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน 
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

สวนที่  ๖ 

การลาออก 

ข้อ  ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ  ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า
นักเรียน  ผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจัดการเรียน 

สวนที่  ๑ 

การเปดเรียน 

ข้อ  ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ข้อ  ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

สวนที่  ๒ 

การลงทะเบียนรายวิชา 

ข้อ  ๒๕ สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง  ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ  ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๒๕  ก็ได ้
โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่ 
วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักเรียนต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ข้อ  ๒๗ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ  ๒๖  

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจาก 
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ  ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา   
ข้อ  ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้  จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ  ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๑๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเปน็ในการให้นกัเรยีนลงทะเบียนรายวชิาที่แตกตา่งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น  อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ  ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

สวนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา 

ข้อ  ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน 
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ  ๓๓ การถอนรายวิชาภายในก าหนด  ตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามขอ้  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่มีเหตผุล
สมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง 
“ผลการเรียน” 

สวนที่  ๔ 
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ  ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้  โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ  ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร 

สวนที่  ๕ 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ข้อ  ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแตล่ะรายวิชาไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนส าหรบั
รายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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สวนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา 

ข้อ  ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน 
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ  ๓๓ การถอนรายวิชาภายในก าหนด  ตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามขอ้  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่มีเหตผุล
สมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง 
“ผลการเรียน” 

สวนที่  ๔ 
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ  ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้  โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ  ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร 

สวนที่  ๕ 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ข้อ  ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแตล่ะรายวิชาไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนส าหรบั
รายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  ตามข้อ  ๖๖  มิได้   

ข้อ  ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน 
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรยีน  หรือการฝึกอาชพีในภาคเรียนใด  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรยีน

หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน  หรือ
การฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนข้ึนไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
สวนที่  ๖ 

การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ข้อ  ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือ

กิจกรรมพิเศษอย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ  ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง 

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถ
กระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักเรียนเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่
วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล  
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  ตามข้อ  ๖๖  มิได้   

ข้อ  ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน 
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรยีน  หรือการฝึกอาชพีในภาคเรียนใด  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรยีน

หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน  หรือ
การฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
สวนที่  ๖ 

การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ข้อ  ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือ

กิจกรรมพิเศษอย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ  ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง 

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถ
กระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักเรียนเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่
วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล  
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ให้สถานศึกษาท าเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

สวนที่  ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

ข้อ  ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน 
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ  ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม  ท้ังน้ี 
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

สวนที่  ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

ข้อ  ๔๒ ให้สถานศึกษา  พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน 
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติ  
ในแต่ละรายวิชา 

ข้อ  ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน   

ข้อ  ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้   

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป ระดับผลการเรียน  ๔.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน  ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ร้อยละ  ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน  ๓.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ  ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน  ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ร้อยละ  ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน  ๒.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ  ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน  ๑.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ระดับผลการเรียน  ๐ หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า

ร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด  
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษา

ก าหนด  
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้  ข.ร. 
(๒) ได้  ข.ป. 
(๓) ได้  ข.ส. 
(๔) ได้  ถ.ล. 
(๕) ได้  ท. 
(๖) ได้  ม.ท. 
ข้อ  ๔๗ นักเรียนที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า

ในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ร้อยละ  ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน  ๒.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ  ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน  ๑.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ระดับผลการเรียน  ๐ หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า

ร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด  
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษา

ก าหนด  
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้  ข.ร. 
(๒) ได้  ข.ป. 
(๓) ได้  ข.ส. 
(๔) ได้  ถ.ล. 
(๕) ได้  ท. 
(๖) ได้  ม.ท. 
ข้อ  ๔๗ นักเรียนที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า

ในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ 
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   
(๓) ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 
ข้อ  ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  และ 

ข้อ  ๔๖  ส าหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิต 
ตามข้อ  ๔๙ 

(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
     ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ

ผลการเรียน  ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ  ๔๙ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  หรือ

เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น  
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด า เนินการให้ เ รียนซ้ าห รือเ รียนแทน  ภายในเวลา 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระท าเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน  ตั้งแต่ 
๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า  หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ ากว่า  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ข้อ  ๕๐ กรณีตามข้อ  ๔๙  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ  ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เน่ืองจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ 
ตามก าหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ  ๕๒ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ  
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ  ๕๓ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 
๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏบิตัิ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน”   

หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  เมื่อนักเรียนด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรม
และตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักเรียนด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  
“ม.ผ.”  

ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ  หรือฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
กับสถานประกอบการ 

สวนที่  ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

ข้อ  ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ข้ึนไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวน 

หน่วยกิต  ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๔ 
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก  ๑  ครั้ง  ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก าหนด 
ไม่เกิน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร  หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  โดยจ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

(๔) การประเมินใหม่ตาม  (๓)  ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน  ๑.๐ 
ข้อ  ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา  ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  และ 

“ผ่าน”  ทุกภาคเรียน 
ข้อ  ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร   
ข้อ  ๕๗ เมื่อนักเรียนไดล้งทะเบียนรายวชิาครบ  ๒  ภาคเรียน  และได้รับการประเมนิใหมแ่ลว้ 

หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ 
ให้พ้นสภาพนักเรียน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๖  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

ข้อ  ๕๘  นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม  ๖  ภาคเรียนแล้ว 
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาวา่ควรให้เรยีน
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน 
เป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน  
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว  แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕ 
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน 
๑๖  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ 
ตามก าหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ  ๕๒ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ  
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ  ๕๓ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 
๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏบิตัิ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน”   

หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  เมื่อนักเรียนด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรม
และตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักเรียนด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  
“ม.ผ.”  

ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ  หรือฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
กับสถานประกอบการ 

สวนที่  ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

ข้อ  ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวน 

หน่วยกิต  ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๔ 
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก  ๑  ครั้ง  ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก าหนด 
ไม่เกิน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร  หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น 
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  โดยจ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

(๔) การประเมินใหม่ตาม  (๓)  ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน  ๑.๐ 
ข้อ  ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา  ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  และ 

“ผ่าน”  ทุกภาคเรียน 
ข้อ  ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร   
ข้อ  ๕๗ เมื่อนักเรียนไดล้งทะเบียนรายวชิาครบ  ๒  ภาคเรียน  และได้รับการประเมนิใหมแ่ลว้ 

หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ 
ให้พ้นสภาพนักเรียน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๖  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

ข้อ  ๕๘  นักเรียนท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม  ๖  ภาคเรียนแล้ว 
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาวา่ควรให้เรยีน
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน 
เป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักเรียนท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน  
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว  แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕ 
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ท้ังนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน 
๑๖  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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สวนที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู 

ข้อ  ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา 
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้   

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน 

ข้อ  ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน  
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ  
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ  ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ขอ ๖๖ นักเรียนท่ีมีความรูและประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานประกอบการ 

หรอืท างานในอาชีพน ั�นอยูแ่ลว หรอืมคีวามรูในรายวชิาตรงตามหลกัสตูรมาก่อนเขาเรยีน หรือเขาเรยีนแลว

แต ่ไดเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ

เพื่อนับจ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั�นก็ได  โดยเทียบโอนไดไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต 

ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น  หรือ  
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้   

ข้อ  ๖๗ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบ 
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียน  
เฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 

เอกสารการศึกษา 

ข้อ  ๖๘ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ใชชื่อยอวา  “รบ.๑  ปวช.”  

และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า  ลงลายมือชื่อ  
พร้อมท้ัง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า 
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวช.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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สวนที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู 

ข้อ  ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา 
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้   

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน 

ข้อ  ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชาน้ันได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน  
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ  
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ  ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ขอ ๖๖ นักเรียนท่ีมีความรูและประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานประกอบการ 

หรอืท างานในอาชีพน ั�นอยูแ่ลว หรอืมคีวามรูในรายวชิาตรงตามหลกัสตูรมาก่อนเขาเรียน หรือเขาเรยีนแลว

แต ่ไดเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ

เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั�นก็ได  โดยเทียบโอนไดไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต 

ตามหลักสูตรแต ่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น  หรือ  
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้   

ข้อ  ๖๗ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบ 
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียน  
เฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 

เอกสารการศึกษา 

ข้อ  ๖๘ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ใชช่ือยอวา  “รบ.๑  ปวช.”  

และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า  ลงลายมือชื่อ  
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า 
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวช.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกีย่วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่ 
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน  
ของนักเรียน 

(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ  ๖๙ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ  ๗๐ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ  ๗๑ ให้ใช้ส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
ข้อ  ๗๒ ให้สถานศึกษาออกส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  ส าเนาคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๗๓ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร  

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียน  
หรือประทับตรา  “CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากบั
ที่รูปถ่าย 

ข้อ  ๗๔ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน 
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม 
จนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๗๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกีย่วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่ 
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน  
ของนักเรียน 

(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ  ๖๙ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ  ๗๐ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ  ๗๑ ให้ใช้ส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
ข้อ  ๗๒ ให้สถานศึกษาออกส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  ส าเนาคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๗๓ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร  

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียน  
หรือประทับตรา  “CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากบั
ที่รูปถ่าย 

ข้อ  ๗๔ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน 
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม 
จนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๗๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

ในกรณีที่ ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ 
การจะด าเนินการประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
..........................................................
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 “ผู ้เ¢้าเรียน”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¼Ù ŒÁÒÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒàÃÕÂ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×ÍÊÁÑ¤Ã½Ö¡ÍÒªÕ¾¡Ñº 
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÂÑ§äÁ‹ä Œ́¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
 “นักศกึษา”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¼ÙŒ·Õèä Œ́¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õé
 “Àาคเรียน”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà»Ô´·Ó¡ÒÃÊÍ¹	â´Â¡ÓË¹´ãËŒ	๑	»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
áº‹§ÍÍ¡à»ç¹	๒	ÀÒ¤àÃÕÂ¹	ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ	๑ø	ÊÑ»´ÒË์
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 “ÀาคเรียนÄดูร้อน”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà»Ô´·Ó¡ÒÃÊÍ¹ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹ 
µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÇ‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃà»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä´ÙÃŒÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ 
áÅÐã¹ª‹Ç§»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹¡ÅÒ§»Õâ´ÂÍ¹ØâÅÁ
 “สถานประกอบการ”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	ºÃÔÉÑ·	ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹	ÃŒÒ¹	ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨	Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° 
áÅÐàÍ¡ª¹	·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È·ÕèÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ Ñ́̈ ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
 “ผู้ปกครอง”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	ºỐ Ò	ÁÒÃ´Ò	áÅÐºØ¤¤ÅÍ×è¹·Õè·ÓË¹ŒÒ·Õè»¡¤ÃÍ§ Ù́áÅãËŒ¤ÇÒÁÍØ»¡ÒÃÐ 
á¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐãËŒ¤ÓÃÑºÃÍ§á¡‹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÇ‹Ò¨Ð»¡¤ÃÍ§´ÙáÅ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ 
¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐËÇ‹Ò§·ÕèàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	áÅÐ½Ö¡»ÃÐÊº¡ÒÃณ·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
ËÃ×Í½Ö¡ÍÒªÕ¾ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐºº·ÇÔÀÒ¤Õ
 “การศกึษาในระบบ”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔªÒªÕ¾·Õèà¹Œ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà»ç¹ËÅÑ¡ 
â´ÂÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´ Ǿ̈ ÁØ‹§ËÁÒÂ	ÇÔ̧ Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	ËÅÑ¡ÊÙµÃ	ÃÐÂÐàÇÅÒ	¡ÒÃÇÑ́ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å·Õèà»ç¹à§×èÍ¹ä¢ 
¢Í§¡ÒÃÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õèá¹‹¹Í¹
 “การศึกษานอกระบบ”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔªÒªÕ¾·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´ 
Ǿ̈ ÁØ‹§ËÁÒÂ	ÃÙ»áºº	ÇÔ̧ Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	ÃÐÂÐàÇÅÒ	¡ÒÃÇÑ́ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å·Õèà»ç¹à§×èÍ¹ä¢¢Í§¡ÒÃÊÓàÃç̈  

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ´Âà¹×éÍËÒáÅÐËÅÑ¡ÊÙµÃ¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊÀÒ¾»Ñ	ญËÒáÅÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ 
¢Í§ºØ¤¤Åáµ‹ÅÐ¡ÅØ‹Á
 “การศึกษาระบบทวิÀาคี”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔªÒªÕ¾·Õèà¡Ô´¨Ò¡¢ŒÍµ¡Å§ÃÐËÇ‹Ò§ 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÑºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ Ñ́̈ ËÅÑ¡ÊÙµÃ	¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹	¡ÒÃÇÑ́ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 
â´Â¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãªŒàÇÅÒÊ‹Ç¹Ë¹Öè§ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	áÅÐàÃÕÂ¹ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ		
 “ผู้ควบคุมการ½ƒก”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¼ÙŒ·ÕèÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÁÍºËÁÒÂãËŒ·ÓË¹ŒÒ·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐºº·ÇÔÀÒ¤Õ	áÅÐÃÑº¼Ô´ªÍº Ù́áÅ¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ 
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
 “ครู½ƒก”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¼ÙŒ·ÓË¹ŒÒ·ÕèÊÍ¹	½Ö¡	ÍºÃÁã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	µÒÁËÅÑ¡à¡ณฑ์·Õè 
¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´
 “ครูนิเทศก์”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¤ÃÙ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÁÍºËÁÒÂãËŒ·ÓË¹ŒÒ·Õè¹Ôà·È	ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ	á¹Ð¹Ó 
á¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè½Ö¡ÍÒªÕ¾áÅÐ½Ö¡»ÃÐÊº¡ÒÃณ์·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾
 “ครูทีป่รึกษา”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¤ÃÙ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÁÍºËÁÒÂãËŒ·ÓË¹ŒÒ·ÕèãËŒ¤Óá¹Ð¹Ó	ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ 
µỐ µÒÁ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	áÅÐµÑ¡àµ×Í¹ Ù́áÅ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
 “มาตร°านวิชาชีพ”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¢ŒÍ¡ÓË¹´´ŒÒ¹ÊÁÃÃ¶¹ÐÇÔªÒªÕ¾	 à¾×èÍãªŒà»ç¹à¡ณฑ์ã¹¡ÒÃ 
¡Ó¡Ñº´ÙáÅ	µÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÐ¡Ñ¹¤ØณÀÒ¾¼ÙŒÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 “การประเมินมาตร°านวิชาชีพ”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒ	¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶	µÅÍ´¨¹ 
ÅÑ¡ÉณÐ¹ÔÊÑÂã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾	â´ÂãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèàËÁÒÐÊÁ«Öè§¡ÓË¹´à¡ณฑ ์
¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹äÇŒªÑ́ à¨¹	¾ÃŒÍÁ·Ñé§ Ñ́̈ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂãµŒà§×èÍ¹ä¢·Õèà»ç¹ÁÒµÃ°Ò¹
 “คณะกรรมการประเมินมาตร°านวิชาชีพ”	ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò	¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·ÓË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº 
ã¹¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ	µỐ µÒÁáÅÐ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
	 ¢ŒÍ	๕	ãËŒàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ	ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃãËŒà»ç¹ä»µÒÁÃÐàºÕÂº¹Õé	áÅÐãËŒÁÕ 
ÍÓ¹Ò¨µÕ¤ÇÒÁáÅÐÇÔ¹Ô̈ ฉÑÂ»Ñ	ญËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº¹Õé
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หมวด ñ
ÊÀาพนักศึกษา

ส‹วนที่ ñ
พืéนความรู้และคุณสมบัติ¢องผู้เ¢้าเรียน

	 ¢ŒÍ	ö	¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹	µŒÍ§ÁÕ¾×é¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒäÁ‹µèÓ¡Ç‹ÒÃÐ´Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾ËÃ×Í 
à·ÕÂºà·‹Ò	ËÃ×ÍÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	ÃÐ Ñ́ºÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ	ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò	
	 ¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹·ÕèäÁ‹ä´ŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐ 
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õè¡ÓË¹´	ËÃ×ÍÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò	µŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ 
»ÃÑº¾×é¹°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹	ãËŒ¤ÃºµÒÁ·Õè¡ÓË¹´ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ 
	 ¤ÇÒÁ¢ŒÍ¹Õé	 äÁ‹ãªŒºÑ§¤ÑºÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèàÃÕÂ¹à»ç¹ºÒ§àÇÅÒ	ºÒ§ÃÒÂÇÔªÒ	ËÃ×ÍºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ 
â´ÂäÁ‹¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÁÒÃÇÁà¾×èÍµÑ´ÊÔ¹¡ÒÃÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐÃÑº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ 
ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§
	 ¢ŒÍ	÷	¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹µŒÍ§ÁÕ¤ØณÊÁºÑµỐ Ñ§µ‹Íä»¹Õé
	 (๑)	ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔàÃÕÂºÃŒÍÂ
	 (๒)	ÁÕÊØ¢ÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂá¢ç§áÃ§äÁ‹à»ç¹ÍØ»ÊÃÃ¤µ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹
	 (๓)	ÁÕÀÙÁÔÅÓà¹Òà»ç¹ËÅÑ¡áËÅ‹§â´ÂÁÕ·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹ฉºÑºà¨ŒÒºŒÒ¹	ËÃ×ÍÁÕËÅÑ¡°Ò¹¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ 
ã¹ÅÑ¡ÉณÐà´ÕÂÇ¡Ñ¹ÁÒáÊ´§
	 (ô)	ÁÕ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾	àÅ×èÍÁãÊ	ÈÃÑ·¸Òµ‹ÍÊ¶ÒºÑ¹ªÒµÔ	ÈÒÊ¹Ò	áÅÐ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ์	´ŒÇÂ¤ÇÒÁ 
ºÃÔÊØ·¸Ôìã¨
	 (๕)	ÁÕà¨µ¤µÔ·Õè Ṍµ‹Í¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ÃÐºÍº»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂÍÑ¹ÁÕ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ์·Ã§à»ç¹»ÃÐÁØ¢ 
	 (ö)	ÊÓËÃÑº¼Ù Œà¢ŒÒàÃÕÂ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐºº·ÇÔÀÒ¤Õ	 ã¹ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾µŒÍ§ÁÕÍÒÂØäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 
๑÷	»ÕºÃÔºÙÃณ์	áÅÐÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè̈ ÐÃÑº¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·ÕèÊÁÑ¤Ã
	 ¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§	æ	¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´¤ØณÊÁºÑµÔà¾ÔèÁàµÔÁä Œ́µÒÁ 
¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹Ñé¹

/Ê‹Ç¹·Õè	๒...
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ส‹วนที่ ò
การรับผู้เ¢้าเรียน

	 ¢ŒÍ	ø	¡ÒÃÃÑº¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹	ãËŒ·Ó¡ÒÃÊÍº¤Ñ´àÅ×Í¡ËÃ×Í¤Ñ´àÅ×Í¡µÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´ã¹¡ÃณÕ 
·ÕèÁÕ¡ÒÃÊÍº¤Ñ́ àÅ×Í¡	ãËŒ» Ô̄ºÑµỐ Ñ§¹Õé
	 (๑)	·Ó¡ÒÃÊÍº¢ŒÍà¢ÕÂ¹ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒã´	æ	µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
ËÒ¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ð·Ó¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁ¶¹Ñ́ ·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒªÕ¾	áÅÐÊÍºÊÑÁÀÒÉณ์ 
Œ́ÇÂ¡çä Œ́

	 (๒)	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¡ÒÈÃÑºÊÁÑ¤Ã	́ Óà¹Ô¹¡ÒÃÊÍºáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¼ÅÊÍº	µÒÁÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹ 
µŒ¹ÊÑ§¡Ñ́ ¡ÓË¹´
	 (๓)	¶ŒÒàËµØ¡ÒÃณ์à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÍ¹à»ç¹ä»â´Â»¡µÔ	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà¡çºÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÍº 
¤Ñ́ àÅ×Í¡äÇŒà»ç¹àÇÅÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	๑	»Õ	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃÊÍº
	 ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐºº·ÇÔÀÒ¤Õ	Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ðà»ç¹¼ÙŒÊÍº¤Ñ́ àÅ×Í¡ËÃ×Í¤Ñ́ àÅ×Í¡ 
¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹àÍ§µÒÁ¤ØณÊÁºÑµÔ·Õè¡ÓË¹´áÅÐµÒÁ¨Ó¹Ç¹·Õèä´Œµ¡Å§Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×Í¨ÐÁÍºãËŒ 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà»ç¹¼ÙŒ́ Óà¹Ô¹¡ÒÃ	ËÃ×Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¡çä Œ́
	 ¡ÒÃÃÑº¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§	æ	¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¤Ñ́ àÅ×Í¡µÒÁ¤ØณÊÁºÑµÔ·Õè¡ÓË¹´ 
µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹Ñé¹
	 ¢ŒÍ	ù	ãËŒÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂâ´Âá¾·Â์»ÃÔ		ญญÒ	àฉ¾ÒÐ¼ÙŒ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃÊÍº¤Ñ́ àÅ×Í¡	ËÃ×Íä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡

ส‹วนที่ ó
การเปšนนักศึกษา

	 ¢ŒÍ	๑๐	¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹¨ÐÁÕÊÀÒ¾à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	àÁ×èÍä Œ́¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
	 ÊÓËÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐºº·ÇÔÀÒ¤Õ	¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹µŒÍ§·Ó¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾¡ÑºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
	 ¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃ·Ó¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾µŒÍ§¡ÃÐ·Ó Œ́ÇÂµ¹àÍ§¾ÃŒÍÁ·Ñé§áÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹ 
¡ÒÃÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÇÑ¹	àÇÅÒ	·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡ÓË¹ ấ´ÂªÓÃÐà§Ô¹¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
µ‹Ò§	æ	µÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´	·Ñé§¹Õé	ãËŒàÊÃç̈ ÊÔé¹¡‹Í¹ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹	â´ÂÁÕ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§«Öè§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
àª×èÍ¶×ÍÁÒãËŒ¤ÓÃÑºÃÍ§áÅÐ·ÓË¹Ñ§Ê×ÍÁÍºµÑÇ
	 ã¹¡ÃณÕ¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹·ÕèºÃÃÅØ¹ÔµÔÀÒÇÐ	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÁÒ·ÓË¹Ñ§Ê×ÍÁÍºµÑÇ	ËÃ×Í´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 
ã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÃÐàºÕÂº¹ÕéËÃ×ÍäÁ‹¡çä Œ́

/ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ...
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	 ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ Ñ́̈ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁªÕéá¨§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§	áÅÐ»°Á¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	à¾×èÍãËŒ·ÃÒºá¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹	
áÅÐ¡®	ÃÐàºÕÂº	¢ŒÍºÑ§¤Ñºµ‹Ò§	æ	·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
	 ¢ŒÍ	๑๑	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÍ¡ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
	 ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ	µŒÍ§ÃÐºØàÅ¢·Õè	ª×èÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ÃËÑÊÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ª×èÍ	ª×èÍÊ¡ØÅ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	ÃËÑÊ»ÃÐ¨ÓµÑÇ 
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	 àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹	ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ	ÇÑ¹ËÁ´ÍÒÂØ	ÅÒÂÁ×Íª×èÍËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×Í 
¼ÙŒä´ŒÃÑºÁÍºËÁÍºËÁÒÂãËŒ·Ó¡ÒÃá·¹	áÅÐãËŒÁÕÃÙ»¶‹ÒÂ¤ÃÖè§µÑÇ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	Ë¹ŒÒµÃ§	äÁ‹ÊÇÁËÁÇ¡ 
áÇ‹¹µÒÊÕ´Ó	áµ‹§à¤Ã×èÍ§áºº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	¶‹ÒÂäÇŒäÁ‹à¡Ô¹	ö	à ×́Í¹	µÔ´Å§ã¹ºÑµÃ	¡ÑºãËŒÁÕÅÒÂÁ×Íª×èÍ¢Í§ 
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
	 ãËŒÁÕµÃÒ¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁØÁã´ÁØÁË¹Öè§¢Í§ÃÙ»¶‹ÒÂ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	â´ÂãËŒµỐ ·ÕèÃÙ»¶‹ÒÂºÒ§Ê‹Ç¹
	 ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¹ÕéãËŒÁÕÍÒÂØà·‹Ò¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÁÕÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáË‹§¹Ñé¹	áµ‹µŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹ 
๒	»Õ	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹ÍÍ¡ºÑµÃ	¶ŒÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇËÁ´ÍÒÂØ	ã¹ÃÐËÇ‹Ò§·ÕèÂÑ§ÁÕÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡çãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
µ‹ÍÍÒÂØºÑµÃà»ç¹»Õ	æ	ä»	áÅÐãËŒÊ‹§¤×¹ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇµ‹ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒàÁ×èÍ¾Œ¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
	 Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨ÐãªŒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÍ¡ãËŒ	ËÃ×Í¨ÐÍÍ¡ãËŒãËÁ‹µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ 
¢Í§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡çä Œ́
	 ¢ŒÍ	๑๒	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáµ‹§µÑé§¤ÃÙ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ	à¾×èÍ·ÓË¹ŒÒ·ÕèãËŒ¤Óá¹Ð¹Óà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹	ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ 
µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	áÅÐµÑ¡àµ×Í¹ Ù́áÅ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	áÅÐãËŒÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ Ñ̈´ãËŒ 
ÁÕ¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ½Ö¡¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ส‹วนที่ ô
การพ้นสÀาพนักศึกษา

	 ¢ŒÍ	๑๓	¡ÒÃ¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	à»ç¹ä»µÒÁ¡ÃณÕã´¡ÃณÕË¹Öè§µ‹Íä»¹Õé
	 	 (๑)	ÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ
	 	 (๒)	ÅÒÍÍ¡
	 	 (๓)	¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁ
	 	 (ô)	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÊÑè§ãËŒ¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹¡ÃณÕã´¡ÃณÕË¹Öè§	µ‹Íä»¹Õé
	 	 	 	¡.	¢Ò´àÃÕÂ¹	¢Ò´¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾	¢Ò´¡ÒÃ½Ö¡»ÃÐÊº¡ÒÃณ์·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾	ËÃ×Í¢Ò´¡ÒÃµỐ µ‹Í 
¡ÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡Ô¹¡Ç‹Ò	๑๕	ÇÑ¹µỐ µ‹Í¡Ñ¹	«Öè§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
¾Ô̈ ÒÃณÒáÅŒÇàËç¹Ç‹ÒäÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ	ËÃ×ÍÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§Í×è¹·ÕèáÊ´§Ç‹ÒäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè̈ ÐÈÖ¡ÉÒ 
àÅ‹ÒàÃÕÂ¹ËÃ×ÍÃÑº¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾	ËÃ×ÍÃÑº¡ÒÃ½Ö¡»ÃÐÊº¡ÒÃณ์·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾

/¢.	äÁ‹Â×è¹...
คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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	 ¢.	äÁ‹Â×è¹¤ÓÃŒÍ§¢Í¡ÅÑºà¢ŒÒàÃÕÂ¹ÀÒÂã¹	๑๕	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹¶Ñ́ ¨Ò¡ÇÑ¹¤Ãº¡ÓË¹´ÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾µÒÁ¢ŒÍ	๑ù
	 ¤.	äÁ‹ÁÒµỐ µ‹Íà¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µÒÁ¢ŒÍ	๒ö
	 §.	ä Œ́ÃÑºâ·É¨Ó¤Ø¡	â´Â¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊǾ ãËŒ̈ Ó¤Ø¡	àÇŒ¹áµ‹à»ç¹â·ÉÊÓËÃÑº¤ÇÒÁ¼Ố ·Õèä Œ́¡ÃÐ·Ó 
â´Â»ÃÐÁÒ·ËÃ×Í¤ÇÒÁ¼Ố ÅËØâ·É
	 ¨.	¢Ò´¾×é¹¤ÇÒÁÃÙŒ	µÒÁ¢ŒÍ	ö
	 ฉ.	¢Ò´¤ØณÊÁºÑµÔ¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒàÃÕÂ¹	µÒÁ¢ŒÍ	÷
	 ª.	¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µÒÁ¢ŒÍ	๕÷
	 «.	¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µÒÁ¢ŒÍ	๕ø
	 ¢ŒÍ	๑ô	¼ÙŒ·Õè¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µÒÁ¢ŒÍ	๑๓(๒)	(ô)	¡.	¢.	áÅÐ	¤.	¶ŒÒ»ÃÐÊ§¤์¨Ð¢Í¤×¹ÊÀÒ¾ 
¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	̈ ÐµŒÍ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§¢Íµ‹ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹	๑	»Õ	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹¶Ñ́ ¨Ò¡ÇÑ¹¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
àÁ×èÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒàËç¹ÊÁ¤ÇÃ¡çãËŒÃÑºà¢ŒÒàÃÕÂ¹ä Œ́
	 ¢ŒÍ	๑๕	¡ÒÃ¢Í¤×¹ÊÀÒ¾¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µÒÁ¢ŒÍ	๑ô	ãËŒ»¯ÔºÑµỐ Ñ§¹Õé
	 (๑)	µŒÍ§à¢ŒÒàÃÕÂ¹ÀÒÂã¹ÊÑ»´ÒËáÃ¡¢Í§ÀÒ¤àÃÕÂ¹	àÇŒ¹áµ‹¡ÅÑºà¢ŒÒàÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹à ṌÂÇ¡Ñ¹
	 (๒)	ãËŒ¹ÓÃÒÂÇÔªÒáÅÐ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ·Õèä Œ́Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒäÇŒ	ÁÒ¹ÑºÃÇÁà¾×èÍ¾Ô̈ ÒÃณÒµÑ́ ÊÔ¹ 
¡ÒÃÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Œ́ÇÂ

ส‹วนที่ õ
การพักการเรียน

	 ¢ŒÍ	๑ö	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÒ¨¾Ô¨ÒÃณÒÍ¹Ø	ญÒµãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	ÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾ä Œ́µÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ	àÁ×èÍÁÕàËµØ̈ Óà»ç¹¡ÃณÕã´¡ÃณÕË¹Öè§	µ‹Íä»¹Õé
	 (๑)	ä Œ́ÃÑº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒãËŒä»ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×Í Ù́§Ò¹	ËÃ×Íà»ç¹µÑÇá·¹¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ	ËÃ×Í¡ÃณÕÍ×è¹	æ	ÍÑ¹¤ÇÃá¡‹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
	 (๒)	à ç̈º»†ÇÂµŒÍ§¾Ñ¡ÃÑ¡ÉÒµÑÇà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹	â´ÂÁÕ¤ÓÃÑºÃÍ§¢Í§á¾·Â์»ÃÔ		ญญÒ
	 (๓)	¡ÃณÕÅÒ¾Ñ¡à¾×èÍÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ¡Í§»ÃÐ¨Ó¡ÒÃãËŒÅÒ¾Ñ¡ä Œ̈́ ¹¡Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¹Ó»Å´
	 (ô)	àËµØ̈ Óà»ç¹ÍÂ‹Ò§Í×è¹µÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ð¾Ô̈ ÒÃณÒàËç¹ÊÁ¤ÇÃ
	 ã¹¡ÃณÕ·ÕèÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾µÑé§áµ‹µŒ¹»Õà»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹à¡Ô¹¡Ç‹Ò	๑	»Õ 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	áÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÒ¨¾Ô̈ ÒÃณÒÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍ×è¹à¢ŒÒàÃÕÂ¹ËÃ×Íà¢ŒÒ½Ö¡ÍÒªÕ¾á·¹·Õèä Œ́µÒÁ
·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ
	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾µŒÍ§ªÓÃÐà§Ô¹¤‹ÒÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 
µ‹Ò§	æ	µÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´	áµ‹¶ŒÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒªÓÃÐà§Ô¹¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµ‹Ò§	æ	¤Ãº¶ŒÇ¹ÊÓËÃÑº 
ÀÒ¤àÃÕÂ¹¹Ñé¹áÅŒÇ	äÁ‹µŒÍ§ªÓÃÐà§Ô¹¤‹ÒÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÓËÃÑºÀÒ¤àÃÕÂ¹¹Ñé¹ÍÕ¡

/¢ŒÍ	๑÷...
คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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	 ¢ŒÍ	๑÷	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢ÍÍ¹Ø	ญÒµÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾	µŒÍ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§à»ç¹ÅÒÂÅÑ¡ÉณÍÑ¡ÉÃ 
µ‹ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	â´ÂÁÕ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§à»ç¹¼ÙŒÃÑºÃÍ§	ÊÓËÃÑº¼ÙŒ·ÕèºÃÃÅØ¹ÔµÔÀÒÇÐ¨ÐÁÕ¼ÙŒÃÑºÃÍ§ËÃ×ÍäÁ‹¡çä Œ́	àÁ×èÍ 
ä Œ́ÃÑºÍ¹Ø	ญÒµáÅŒÇ Ö̈§¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾ä Œ́	ÁÔฉÐ¹Ñé¹¨Ð¶×ÍÇ‹Ò¢Ò´àÃÕÂ¹	àÇŒ¹áµ‹ÁÕàËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ 
	 ¢ŒÍ	๑ø	¡ÒÃÍ¹Ø	ญÒµãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·ÓËÅÑ¡°Ò¹ 
à»ç¹ÅÒÂÅÑ¡ÉณÍÑ¡ÉÃá¨Œ§ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§·ÃÒº	àÇŒ¹áµ‹¼ÙŒ·ÕèºÃÃÅØ¹ÔµÔÀÒÇÐ·ÕèäÁ‹ÁÕ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ÁÍºµÑÇãËŒá¨Œ§ 
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒâ´ÂµÃ§
	 ¢ŒÍ	๑ù	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾	àÁ×èÍ¤Ãº¡ÓË¹´àÇÅÒ·ÕèÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹	ËÃ×Í 
¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾áÅŒÇ	ãËŒÂ×è¹¤ÓÃŒÍ§¡ÅÑºà¢ŒÒàÃÕÂ¹¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÍ¹Ø	ญÒµãËŒÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹	ËÃ×Í 
¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾µ‹ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹	๑๕	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹¶Ñ́ ¨Ò¡ÇÑ¹¤Ãº¡ÓË¹´	ËÒ¡¾Œ¹¡ÓË¹´¹ÕéãËŒ¶×ÍÇ‹Ò 
¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÇŒ¹áµ‹àËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ

ส‹วนที่ ö
การลาออก

	 ¢ŒÍ	๒๐	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊ§¤์¨ÐÅÒÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µŒÍ§ãËŒ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§à»ç¹¼ÙŒÃÑºÃÍ§¡ÒÃÅÒÍÍ¡ 
àÇŒ¹áµ‹¼ÙŒ·ÕèºÃÃÅØ¹ÔµÔÀÒÇÐ
	 ¢ŒÍ	๒๑	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÅÒÍÍ¡áÅŒÇä Œ́ÃÑºÍ¹Ø	ญÒµãËŒ¡ÅÑºà¢ŒÒàÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹à ṌÂÇ¡Ñ¹	ãËŒ¶×ÍÇ‹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
¼ÙŒ¹Ñé¹ÁÕÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÒµÑé§áµ‹µŒ¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹¹Ñé¹·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ

หมวด ò
การ¨ัดการเรียน

ส‹วนที่ ñ
การเปÔดเรียน

	 ¢ŒÍ	๒๒	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´ÇÑ¹à»Ô´áÅÐ»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò Œ́ÇÂ 
»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	¡ÒÃà»Ô´áÅÐ»Ô´Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÒ¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã´¨Ó¡ÓË¹´ÇÑ¹à»Ô´áÅÐ»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹áµ¡µ‹Ò§ 
ä»¨Ò¡ÃÐàºÕÂº Ñ́§¡Å‹ÒÇ	ãËŒ¢ŒÍÍ¹Ø	ญÒµË¹‹ÇÂ§Ò¹µŒ¹ÊÑ§¡Ñ́
	 ¢ŒÍ	๒๓	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õèà»Ô´àÃÕÂ¹ÀÒ¤Ä´ÙÃŒÍ¹	ãËŒ»¯ÔºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò Œ́ÇÂ 
¡ÒÃà»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä Ù́ÃŒÍ¹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ

/Ê‹Ç¹·Õè	๒...

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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ส‹วนที่ ò
การลงทะเบียนรายวิชา

	 ¢ŒÍ	๒ô	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§¡ÓË¹´ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒµ‹Ò§	æ	ãËŒàÊÃç̈  
¡‹Í¹ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	๒๕	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒÂËÅÑ§¡ÓË¹´µÒÁ¢ŒÍ	๒ô	¡çä Œ́	â´Â 
ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´ÇÑ¹ÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹µÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ	áµ‹µŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹	๑๕	ÇÑ¹¹Ñºáµ‹ 
ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹ËÃ×ÍäÁ‹à¡Ô¹	๕	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä Ù́ÃŒÍ¹
	 ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒµÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ªÓÃÐ¤‹Ò»ÃÑºµÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´
	 ¢ŒÍ	๒ö	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÔä Œ́Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒÂã¹ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´µÒÁ¢ŒÍ	๒๕ 
¶ŒÒ»ÃÐÊ§¤์¨ÐÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µŒÍ§µÔ´µ‹ÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè	๑๕	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ 
ÇÑ¹¶Ñ́ ¨Ò¡ÇÑ¹ÊÔé¹ÊǾ ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	๒÷	¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒµŒÍ§ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¤ÃÙ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
	 ¢ŒÍ	๒ø	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ´ŒÇÂµ¹àÍ§	µÒÁÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´ 
¾ÃŒÍÁ·Ñé§ªÓÃÐà§Ô¹¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒáÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµ‹Ò§	æ	µÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´
	 ã¹¡ÃณÕ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ´ŒÇÂµ¹àÍ§ä´Œ	 ¨ÐÁÍºËÁÒÂãËŒ¼Ù ŒÍ×è¹ 
ÁÒÅ§·ÐàºÕÂ¹á·¹ãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒà»ç¹ÃÒÂ	æ	ä»
	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè»ÃÐÊ§¤์¢Í¼‹Í¹¼Ñ¹¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹¤‹ÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ	ãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒ 
Í¹Ø	ญÒµà»ç¹ÃÒÂ	æ	ä»	·Ñé§¹Õé	µŒÍ§ªÓÃÐãËŒàÊÃç̈ ÊÔé¹¡‹Í¹ÇÑ¹à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ́ ¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	๒ù	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒä Œ́äÁ‹à¡Ô¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ	๒๒	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ	ÊÓËÃÑº¡ÒÃàÃÕÂ¹áºº 
àµçÁàÇÅÒ	áÅÐä Œ́äÁ‹à¡Ô¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ	๑๒	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ	ÊÓËÃÑº¡ÒÃàÃÕÂ¹áººäÁ‹àµçÁàÇÅÒ	Ê‹Ç¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ 
ÃÒÂÇÔªÒã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä Ù́ÃŒÍ¹	ãËŒÅ§·ÐàºÕÂ¹ä Œ́äÁ‹à¡Ô¹	๑๒	Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ	àÇŒ¹áµ‹ä Œ́ÃÑºÍ¹Ø	ญÒµ¨Ò¡ËÑÇË¹ŒÒ 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
	 ËÒ¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÁÕàËµØ¼ÅáÅÐ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ã¹¡ÒÃãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ·Õèáµ¡µ‹Ò§ä»¨Ò¡ 
à¡ณฑ¢ŒÒ§µŒ¹	ÍÒ¨·Óä Œ́áµ‹µŒÍ§äÁ‹¡ÃÐ·ºµ‹ÍÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¤ØณÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
	 ¢ŒÍ	๓๐	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢ÍâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒµÒÁ¢ŒÍ	๕ù	áÅÐ¢ŒÍ	ö๐	µŒÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ 
ÃÒÂÇÔªÒã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢ÍÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	๑	ÀÒ¤àÃÕÂ¹
	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢Íà·ÕÂºâÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์µÒÁ¢ŒÍ	öö	µŒÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ 
ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢ÍÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	๑	ã¹	๓	¢Í§¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ 
áµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒáÅÐµÒÁá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´

/Ê‹Ç¹·Õè	๓...
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ส‹วนที่ ó
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา

	 ¢ŒÍ	๓๑	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ð¢Íà»ÅÕèÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ·Õèä´ŒÅ§·ÐàºÕÂ¹äÇŒáÅŒÇ	ËÃ×Í¢Íà¾ÔèÁÃÒÂÇÔªÒµŒÍ§¡ÃÐ·Ó 
ÀÒÂã¹	๑๕	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹ËÃ×ÍÀÒÂã¹	๕	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä´ÙÃŒÍ¹	Ê‹Ç¹¡ÒÃ 
¢Í¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒµŒÍ§¡ÃÐ·ÓÀÒÂã¹	๓๐	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹ËÃ×ÍÀÒÂã¹	๑๐	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ 
ÇÑ¹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ä´ÙÃŒÍ¹
	 ¡ÒÃ¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒÂËÅÑ§¡ÓË¹´µÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§ÍÒ¨¡ÃÐ·Óä´Œ	¶ŒÒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒ 
àËç¹Ç‹ÒÁÕàËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ
	 ¡ÒÃ¢Íà»ÅÕèÂ¹	¢Íà¾ÔèÁ	ËÃ×Í¢Í¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒ	µŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¤ÃÙ·Õè»ÃÖ¡ÉÒáÅÐ 
¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹»ÃÐ¨ÓÃÒÂÇÔªÒ
	 ¢ŒÍ	๓๒	¡ÒÃ¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒÂã¹¡ÓË¹´	µÒÁ¢ŒÍ	๓๑	ãËŒÅ§ÍÑ¡ÉÃ	“¶.¹.”	ã¹ÃÐàºÕÂºáÊ´§ 
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”
 ¡ÒÃ¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒÂËÅÑ§¡ÓË¹´µÒÁ¢ŒÍ	๓๑	áÅÐËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒàËç¹Ç‹ÒÁÕàËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ	 
ãËŒÅ§ÍÑ¡ÉÃ	“¶.¹.”	ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”	áµ‹¶ŒÒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒ 
àËç¹Ç‹ÒäÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ	ãËŒÅ§ÍÑ¡ÉÃ	“¶.Å.”	Å§ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”

ส‹วนที่ ô
การเรียนโดยไม่นับ¨Óนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสÓเรç¨การศึกษาตามหลักสูตร

	 ¢ŒÍ	๓๓	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨Í¹Ø	ญÒµãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒã´ÇÔªÒË¹Öè§à¾×èÍà»ç¹¡ÒÃ 
àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒâ´ÂäÁ‹¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ÁÒÃÇÁà¾×èÍ¡ÒÃÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃä Œ́
	 ¢ŒÍ	๓ô	àÁ×èÍä´Œ·Ó¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅŒÇä´ŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹	๑.๐	¢Öé¹ä» 
¶×ÍÇ‹Ò»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹ãËŒºÑ¹·Ö¡	“Á.¡.”	Å§ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”	¶ŒÒ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 
äÁ‹¼‹Ò¹	äÁ‹µŒÍ§ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹	áÅÐãËŒ¶×Íà»ç¹¡ÒÃÊÔé¹ÊǾ ÊÓËÃÑº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹â´ÂäÁ‹¹Ñº¨Ó¹Ç¹ 
Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÁÒÃÇÁà¾×èÍ¡ÒÃÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ

ส‹วนที่ õ
การนับเวลาเรียนเพื่อสิท¸ิในการเ¢้ารับการวัดผลปลายÀาคเรียน

	 ¢ŒÍ	๓๕	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÁÕàÇÅÒàÃÕÂ¹ã¹áµ‹ÅÐÃÒÂÇÔªÒäÁ‹µèÓ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ	ø๐	¢Í§àÇÅÒà»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹àµçÁ 
ÊÓËÃÑºÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹	̈ Ö§¨ÐÁÕÊÔ·¸Ôà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ́ ¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹	Â¡àÇŒ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÒÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 
ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ¼‹Ò¹ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
	 ã¹¡ÃณÕ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§	ËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨¾Ô¨ÒÃณÒ¼‹Í¹¼Ñ¹à»ç¹ÃÒÂ	æ	ä»
	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèäÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ôà¢ŒÒÃÑºÇÑ́ ¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹µÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§	̈ Ð¢Í»ÃÐàÁÔ¹à·ÕÂºâÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒ 
áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์	µÒÁ¢ŒÍ	öö	ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹¹Ñé¹ÁÔä´Œ
	 ¢ŒÍ	๓ö	¡ÒÃ¹ÑºàÇÅÒàÃÕÂ¹ãËŒ»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé
	 	 (๑)	àÇÅÒà»Ô´àÃÕÂ¹àµçÁÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ	๑ø	ÊÑ»´ÒË์

/(๒)	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ...
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	 (๒)	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÂŒÒÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤àÃÕÂ¹	ãËŒ¹ÓàÇÅÒàÃÕÂ¹¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ÊÍ§áË‹§ 
ÃÇÁ¡Ñ¹
	 (๓)	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÅÒÍÍ¡áÅŒÇ	ä Œ́ÃÑºÍ¹Ø	ญÒµãËŒ¡ÅÑºà¢ŒÒàÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ãËŒ¹ÑºàÇÅÒàÃÕÂ¹ 
·ÕèàÃÕÂ¹áÅŒÇÁÒÃÇÁ¡Ñ¹
	 (ô)	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹	ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹ã´	ä Œ́ÃÑºÍ¹Ø	ญÒµãËŒ¡ÅÑºà¢ŒÒàÃÕÂ¹ 
ËÃ×Í½Ö¡ÍÒªÕ¾ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹	ãËŒ¹ÑºàÇÅÒàÃÕÂ¹ËÃ×Í½Ö¡ÍÒªÕ¾¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ËÃ×Í¡ÒÃ½Ö¡ÍÒªÕ¾ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹¹Ñé¹ÁÒÃÇÁ¡Ñ¹
	 (๕)	ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕ¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ËÃ×Í¤ÃÙ½Ö¡µÑé§áµ‹	๒	¤¹¢Öé¹ä»	áÅÐáÂ¡¡Ñ¹ÊÍ¹	ãËŒ¹ÓàÇÅÒàÃÕÂ¹·ÕèàÃÕÂ¹ 
¡Ñº¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ËÃ×Í¤ÃÙ½Ö¡·Ø¡¤¹ÁÒÃÇÁ¡Ñ¹
	 (ö)	¶ŒÒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒÂÇÔªÒ	ËÃ×Íà¾ÔèÁÃÒÂÇÔªÒ	ãËŒ¹ÑºàÇÅÒàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹àÃÔèÁàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒãËÁ‹

ส‹วนที่ ö
การ¢ออนุ ญาตเลื่อนการเ¢้ารับการวัดผลปลายÀาคเรียน

	 ¢ŒÍ	๓÷	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹µÒÁÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
¡ÓË¹´	ËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨¢ÍÍ¹Ø	ญÒµãËŒàÅ×èÍ¹¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹ä´Œã¹¡ÃณÕ	
µ‹Íä»¹Õé
	 (๑)	»ÃÐÊºÍØºÑµÔàËµØ	ËÃ×Íà¨çº»†ÇÂ¡‹Í¹	ËÃ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹
	 (๒)	¶Ù¡¤Çº¤ØÁµÑÇâ´Â¾¹Ñ¡§Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÒÁ¡®ËÁÒÂ
	 (๓)	à»ç¹µÑÇá·¹¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ	ËÃ×Í¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ 
ÍÂ‹Ò§Í×è¹	â´Âä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
	 (ô)	ÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ÍÂ‹Ò§Í×è¹	â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃณÒáÅŒÇ 
àËç¹Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§
	 ¢ŒÍ	๓ø	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¢ÍÍ¹Øญ	ÒµàÅ×èÍ¹¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ́ ¼Å»ÅÒÂÀÒ¤	µŒÍ§Â×è¹¤ÓÃŒÍ§¾ÃŒÍÁ·Ñé§ËÅÑ¡°Ò¹ 
»ÃÐ¡Íºµ‹Í¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÇÑ́ ¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	๓	ÇÑ¹	ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ·Óä Œ́ãËŒËÑÇË¹ŒÒ 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒà»ç¹ÃÒÂ	æ	ä»
	 ¡ÃณÕËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍ¹Ø	ญÒµãËŒàÅ×èÍ¹ä Œ́	ãËŒºÑ¹·Ö¡	“Á.Ê.”	Å§ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ã¹ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”	áÅÐãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹·´á·¹ÀÒÂã¹	๑๐	ÇÑ¹ 
¹ÑºµÒÇÑ¹»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒ Ñ̈´¡ÒÃ 
ÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹·´á·¹ÀÒÂã¹¡ÓË¹´¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹¢Í§ÀÒ¤àÃÕÂ¹¶Ñ´ä»
	 ¡ÒÃÍ¹Ø	ญÒµ¡ÒÃà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Óà»ç¹ÅÒÂÅÑ¡Éณ์ÍÑ¡ÉÃ 
ÁÍºãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

/ËÁÇ´	๓	...
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หมวดทีè ó
การประเมิน¼ลการเรียน

ส‹วนที่ ñ
หลักการในการประเมินผลการเรียน

 ¢ŒÍ	๓ù	 ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	ÁÕË¹ŒÒ·ÕèáÅÐÃÑº¼Ố ªÍºã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	ô๐	 ãËŒ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹à»ç¹ÃÒÂÇÔªÒµÒÁÃÐººË¹‹ÇÂ¡Ôµ		¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§áµ‹ÅÐ 
ÃÒÂÇÔªÒãËŒ¶×ÍµÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ
	 ¢ŒÍ	ô๑	 ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃณÒ·Ó¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ 
àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´ÀÒ¤àÃÕÂ¹	ËÃ×ÍàÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒ
	 ÊÓËÃÑºÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹ËÃ×Í½Ö¡» Ô̄ºÑµÔã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãËŒ¤ÃÙ½Ö¡áÅÐ¤ÃÙ¹Ôà·ÈÃ‹ÇÁ¡Ñ¹»ÃÐàÁÔ¹ 
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	ô๒	ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹µŒ¹ÊÑ§¡Ñ́ Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	́ Óà¹Ô¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ØณÀÒ¾áÅÐ¤Çº¤ØÁÁÒµÃ°Ò¹ 
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹	¡ÒÃÇÑ´¼ÅáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

ส‹วนที่ ò
วิ¸ีการประเมินผลการเรียน

 ¢ŒÍ	ô๓	 ãËŒ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹à»ç¹ÃÒÂÇÔªÒµÒÁÊÀÒ¾¨ÃÔ§µ‹Íà¹×èÍ§µÅÍ´ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Ñé§ Œ́Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶	áÅÐ¤ØณÅÑ¡ÉณÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤์¨Ò¡¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹	¡ÒÃ½Ö¡»¯ÔºÑµÔáÅÐ§Ò¹ 
·ÕèÁÍºËÁÒÂÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÇÑ́ ¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹	«Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁ Ǿ̈ »ÃÐÊ§¤์	ÊÁÃÃ¶¹ÐÃÒÂÇÔªÒáÅÐà¹×éÍËÒÇÔªÒ 
â´ÂãªŒà¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃËÅÒ¡ËÅÒÂµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
	 ¢ŒÍ	ôô	 ãËŒãªŒµÑÇàÅ¢áÊ´§ÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹áµ‹ÅÐÃÒÂÇÔªÒ	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
	 	 ô.๐	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์´ÕàÂÕèÂÁ
	 	 ๓.๕	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์´ÕÁÒ¡
	 	 ๓.๐	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์´Õ
	 	 ๒.๕	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์´Õ¾ÍãªŒ
	 	 ๒.๐	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์¾ÍãªŒ
	 	 ๑.๕	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์Í‹Í¹
	 	 ๑.๐	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡ณฑ์Í‹Í¹ÁÒ¡
	 	 		๐	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µèÓ¡Ç‹Òà¡ณฑ์	(µ¡)

/¢ŒÍ	ô๕	ÃÒÂ...
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	 ¢ŒÍ	ô๕	 ÃÒÂÇÔªÒã´·ÕèáÊ´§ÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁ¢ŒÍ	ôô	äÁ‹ä´Œ	ãËŒãªŒµÑÇÍÑ¡ÉÃ	µ‹Íä»¹Õé
	 	 ¢.Ã.	ËÁÒÂ¶Ö§	¢Ò´àÃÕÂ¹	äÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ôìà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹	à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕàÇÅÒàÃÕÂ¹ 
µèÓ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ	ø๐	â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒáÅŒÇàËç¹Ç‹ÒäÁ‹ãª‹àËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ
	 	 ¢.».	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¢Ò´¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹	ËÃ×Í»¯ÔºÑµÔ§Ò¹äÁ‹¤Ãº	â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒáÅŒÇ 
àËç¹Ç‹ÒäÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ
	 	 ¢.Ê.	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¢Ò´¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹	 â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒáÅŒÇàËç¹Ç‹Ò 
äÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ
	 	 ¶.Å.	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒÂËÅÑ§¡ÓË¹´	â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒáÅŒÇàËç¹Ç‹ÒäÁ‹ÁÕ 
àËµØ¼ÅÊÁ¤ÇÃ
	 	 ¶.¹.	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¶Í¹ÃÒÂÇÔªÒÀÒÂã¹¡ÓË¹´
	 	 ·.	 ËÁÒÂ¶Ö§	 ·Ø¨ÃÔµã¹¡ÒÃÊÍºËÃ×Í§Ò¹·ÕèÁÍºËÁÒÂãËŒ·Ó
	 	 ÁÊ.	ËÁÒÂ¶Ö§	 äÁ‹ÊÁºÙÃณ์	à¹×èÍ§¨Ò¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹â´Âä´ŒÃÑº 
Í¹Ø	ญÒµ¨Ò¡ËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍäÁ‹Ê‹§§Ò¹ÍÑ¹à»ç¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒµÒÁ¡ÓË¹´
	 	 Á.·.	ËÁÒÂ¶Ö§	 äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ́ ¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹·´á·¹ÀÒÂã¹àÇÅÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
¡ÓË¹´
	 	 ¼.	 ËÁÒÂ¶Ö§	 ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁ¡ÓË¹´ËÃ×Í¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹
	 	 Á.¼.	ËÁÒÂ¶Ö§	 äÁ‹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ	ËÃ×Í¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹äÁ‹¼‹Ò¹
	 	 Á.¡.	ËÁÒÂ¶Ö§	 ¡ÒÃàÃÕÂ¹â´ÂäÁ‹¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÁÒÃÇÁà¾×èÍ¡ÒÃÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁ 
ËÅÑ¡ÊÙµÃ	áÅÐ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹
	 ¢ŒÍ	ôö	 ã¹¡ÃณÕµ‹Íä»¹Õé	ãËŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹à»ç¹	๐	(ÈÙ¹Â์)	àฉ¾ÒÐÃÒÂÇÔªÒ
	 	 (๑)	ä´Œ	¢.Ã.
	 	 (๒)	ä´Œ	¢.».
	 	 (๓)	ä´Œ	¢.Ê.
	 	 (ô)	ä´Œ	¶.Å.
	 	 (๕)	ä´Œ	·.
	 	 (ö)	ä´Œ	Á.·.
	 ¢ŒÍ	ô÷	¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè·Ó¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ	ËÃ×ÍÊ‹Íà¨µ¹Ò·Ø¨ÃÔµã¹¡ÒÃÊÍºËÃ×Í§Ò¹·ÕèÁÍºËÁÒÂãËŒ·Ó 
ã¹ÃÒÂÇÔªÒã´	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ	´Ñ§¹Õé
	 (๑)	ãËŒä´Œ¤Ðá¹¹	๐	(ÈÙ¹Â์)	àฉ¾ÒÐ¤ÃÑé§¹Ñé¹	ËÃ×Í
	 (๒)	ãËŒÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹à»ç¹	๐	(ÈÙ¹Â์)	â´ÂºÑ¹·Ö¡	“·.”	Å§ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”	ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ËÃ×Í
	 (๓)	́ Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¢ŒÍ	(๒)	áÅÐµÑ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔµÒÁÃÐàºÕÂ¹Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃµÑ´¤Ðá¹¹ 
¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´µÒÁ¤ÇÒÁÃŒÒÂáÃ§áÅŒÇáµ‹¡ÃณÕ
	 ¢ŒÍ	ôø	¡ÒÃ¤Ó¹Çณ¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂ	ãËŒ»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¹Õé
	 (๑)	ãËŒ¹Ó¼ÅºÇ¡¢Í§¼Å¤ÙณÃÐËÇ‹Ò§¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§áµ‹ÅÐÃÒÂÇÔªÒ¡ÑºÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ËÒÃ´ŒÇÂ¼ÅºÇ¡¢Í§¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§áµ‹ÅÐÃÒÂÇÔªÒ	¤Ô´·È¹ÔÂÁÊÍ§µÓáË¹‹§äÁ‹»Ñ´àÈÉ

/(๒)	ãËŒ¤Ó¹Çณ...
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	 (๒)	ãËŒ¤Ó¹Çณ¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂ	¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ·Õèä´ŒÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁ¢ŒÍ	ôô	áÅÐ 
¢ŒÍ	ôö	ÊÓËÃÑºÃÒÂÇÔªÒ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹«éÓ	àÃÕÂ¹á·¹	ãËŒãªŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ 
µÒÁ¢ŒÍ	ôø	
	 (๓)	ãËŒ¤Ó¹Çณ¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂ	´Ñ§¹Õé
	 	 ¡.	¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂ»ÃÐ¨ÓÀÒ¤àÃÕÂ¹	¤Ó¹Çณ¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ·Õèä Œ́ÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹àฉ¾ÒÐ 
ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹Ë¹Öè§	æ	
	 	 ¢.	¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂÊÐÊÁ	¤Ó¹Çณ¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹ÁÒ·Ñé§ËÁ´áÅÐä Œ́ÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
µÑé§áµ‹ÊÍ§ÀÒ¤àÃÕÂ¹¢Öé¹ä»
	 ¢ŒÍ	ôù	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¼ÙŒä´Œ»ÃÐÊ§¤์¨ÐàÃÕÂ¹«éÓÃÒÂÇÔªÒ·Õèä´ŒÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µèÓ¡Ç‹Ò	๒.๐	ËÃ×Í 
àÅ×Í¡àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÍ×è¹á·¹¶ŒÒà»ç¹ÃÒÂÇÔªÒàÅ×Í¡	à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÑº¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂÊÐÊÁãËŒÊÙ§¢Öé¹ 
ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒàÃÕÂ¹«éÓËÃ×ÍàÃÕÂ¹á·¹ÀÒÂã¹àÇÅÒ¡‹Í¹ÊÓàÃç¨ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
	 ¡ÒÃàÃÕÂ¹«éÓÃÒÂÇÔªÒ	ãËŒ¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁà¾ÕÂ§¤ÃÑé§à ṌÂÇ	Ê‹Ç¹¡ÒÃàÃÕÂ¹á·¹ãËŒ¹Ñºàฉ¾ÒÐ 
Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹á·¹à»ç¹¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁ
	 ¡ÒÃ¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁã¹¡ÃณÕ¹Õé	¨Ð¡ÃÐ·ÓàÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹	 
๒.๐	¢Öé¹ä»à·‹Ò¹Ñé¹
	 ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹«éÓËÃ×ÍàÃÕÂ¹á·¹áÅŒÇä´ŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	๐	(ÈÙ¹Â์)	ãËŒ¶×ÍÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
µèÓ¡Ç‹Ò	๒.๐	µÒÁà´ÔÁ	Â¡àÇŒ¹¡ÒÃä´ŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	๐	(ÈÙ¹Â์)	µÒÁ¢ŒÍ	ô÷	(๒)	ËÃ×Í	(๓)		
	 ¢ŒÍ	๕๐	 ¡ÃณÕµÒÁ¢ŒÍ	ôù	¡ÒÃ¤Ô´¤‹ÒÃÐ Ñ́º¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂÊÐÊÁ	¶ŒÒà»ç¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹«éÓãËŒ 
¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµà»ç¹µÑÇËÒÃà¾ÕÂ§¤ÃÑé§à ṌÂÇ	Ê‹Ç¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÍ×è¹á·¹ãËŒ¹Ñºàฉ¾ÒÐ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ
¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹á·¹ÁÒà»ç¹µÑÇËÒÃ
	 ¢ŒÍ	๕๑	 ¼ÙŒ·Õèä´Œ	Á.Ê.	µÒÁ¢ŒÍ	๓ø	áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹·´á·¹ 
ÀÒÂã¹àÇÅÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒºÑ¹·Ö¡	“Á.·.”	Å§ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	 
ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”	àÇŒ¹áµ‹ä Œ́	Á.Ê.	µÒÁ¢ŒÍ	๓÷	(๓)	ãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒà»ç¹ÃÒÂ	æ	ä»
	 ¡ÃณÕ¼ÙŒ·Õèä´Œ	Á.Ê.	à¹×èÍ§¨Ò¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§§Ò¹ÍÑ¹à»ç¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒä´ŒµÒÁ 
¡ÓË¹´ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊ‹§§Ò¹¹Ñé¹ÀÒÂã¹	๑๐	ÇÑ¹	¹Ñºáµ‹ÇÑ¹»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ	ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ 
´Óà¹Ô¹¡ÒÃä Œ́ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¨Ò¡¤Ðá¹¹·ÕèÁÕÍÂÙ‹àÇŒ¹áµ‹ÁÕàËµØ̈ Óà»ç¹·ÕèËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
¾Ô¨ÒÃณÒàËç¹ÊÁ¤ÇÃ·Ñé§¹ÕéãËŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒàÊÃç¨ÊÔé¹ÀÒÂã¹¡ÓË¹´¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹¢Í§
ÀÒ¤àÃÕÂ¹¶Ñ´ä»
	 ¢ŒÍ	๕๒	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾	àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ 
¤Ãº·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ	ËÃ×ÍµÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 
ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾¡ÓË¹´	·Ñé§¹ÕéãËŒà»ç¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡ณฑ์áÅÐÇÔ̧ Õ¡ÒÃ·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
¡ÓË¹´

/¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ð...
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	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔìÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃä´Œ	̈ ÐµŒÍ§à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾ 
áÅÐ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹à¡ณฑ์·Õè¡ÓË¹´
	 ¢ŒÍ	๕๓	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ» Ô̄ºÑµÔ¡Ô̈ ¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ Ñ́̈ äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	๒	ªÑèÇâÁ§ 
µ‹ÍÊÑ»´ÒË	์¤Ãº·Ø¡ÀÒ¤àÃÕÂ¹	µÒÁá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹ ấ´ÂÁÕàÇÅÒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 
äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ	ö๐	¢Í§àÇÅÒ·Õè¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹áµ‹ÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹
 àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁà¡ณฑ์ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹ã´	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒ 
ÁÍº§Ò¹ËÃ×Í¡Ô̈ ¡ÃÃÁã¹Ê‹Ç¹·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¼ÙŒ¹Ñé¹äÁ‹ä Œ́à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ	ãËŒ»¯ÔºÑµÔãËŒ¤Ãº¶ŒÇ¹ÀÒÂã¹àÇÅÒ 
·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´	àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹áÅŒÇ¶×ÍÇ‹Ò»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹	áÅŒÇ Ö̈§ºÑ¹·Ö¡ª×èÍ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 
áÅÐµÑÇÍÑ¡ÉÃ	“¼”	ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§ÀÒ¤àÃÕÂ¹¹Ñé¹«Öè§ËÁÒÂ¶Ö§	“¼‹Ò¹”
	 ¶ŒÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃäÁ‹¤Ãº¶ŒÇ¹	¶×ÍÇ‹Ò»ÃÐàÁÔ¹äÁ‹¼‹Ò¹	ãËŒºÑ¹·Ö¡ª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐµÑÇÍÑ¡ÉÃ 
“Á.¼.”	«Öè§ËÁÒÂ¶Ö§	“äÁ‹¼‹Ò¹”
	 ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèà¢ŒÒ½Ö¡ÍÒªÕ¾	ËÃ×Í½Ö¡»ÃÐÊº¡ÒÃณ์·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	à¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ Ñ̈´	µÒÁà¡ณฑ์áÅÐ¢ŒÍµ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡Ñº 
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ส‹วนที่ ó
การตัดสินผลการเรียน

	 ¢ŒÍ	๕ô	 ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ãËŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ	´Ñ§¹Õé
	 	 (๑)	µÑ´ÊÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹à»ç¹ÃÒÂÇÔªÒ
	 	 (๒)	ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹	๑.๐	¢Öé¹ä»	¶×ÍÇ‹Ò»ÃÐàÁÔ¹¼‹Ò¹áÅÐãËŒ¹Ñº¨Ó¹Ç¹ 
Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹à»ç¹¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁ
	 	 (๓)	àÁ×èÍä Œ́»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅŒÇ	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	๐	(ÈÙ¹Â์)	ãËŒàÃÕÂ¹«éÓ 
ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹¶ŒÒà»ç¹ÃÒÂÇÔªÒàÅ×Í¡¨ÐàÃÕÂ¹«éÓ	ËÃ×ÍàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÍ×è¹á·¹¡çä Œ́	̈ Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµµŒÍ§äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 
ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹á·¹áÅÐãËŒÅ§ËÁÒÂàËµØã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	Ç‹ÒãËŒàÃÕÂ¹á·¹ÃÒÂÇÔªÒã´
	 ¢ŒÍ	๕๕	 ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹à¾×èÍÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ	ãËŒ¶×ÍµÒÁà¡ณฑ์µ‹Íä»¹Õé
	 	 (๑)	 ä Œ́ÃÒÂÇÔªÒáÅÐ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁã¹ËÁÇ´ÇÔªÒ·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ	ËÁÇ´ÇÔªÒ·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾ 
áÅÐËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×Í¡àÊÃÕ	¤Ãº¶ŒÇ¹µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒ	áÅÐ 
µÒÁá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´
	 	 (๒)	ä´Œ¤‹ÒÃÐ´Ñº¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂÊÐÊÁäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò	๒.๐๐
	 	 (๓)	¼‹Ò¹à¡ณฑ์¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾
	 	 (ô)	ä Œ́à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»¯ÔºÑµÔ¡Ô̈ ¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ	“¼‹Ò¹”	·Ø¡ÀÒ¤àÃÕÂ¹	µÒÁá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´

/¢ŒÍ	๕ö	ãËŒËÑÇË¹ŒÒ...

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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	 ¢ŒÍ	๕ö	 ãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ	à»ç¹¼ÙŒÍ¹ØÁÑµÔ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ 
	 ¢ŒÍ	๕÷	àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤Ãº	๒	ÀÒ¤àÃÕÂ¹	ËÒ¡ä Œ́¤‹ÒÃÐ Ñ́º¤Ðá¹¹àฉÅÕèÂÊÐÊÁ 
µèÓ¡Ç‹Ò	๑.÷ö	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒÇ‹Ò¤ÇÃãËŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»ËÃ×ÍãËŒ¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
 àÁ×èÍä Œ́Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤Ãº	ô	ÀÒ¤àÃÕÂ¹	ËÒ¡ä Œ́¤‹ÒÃÐ Ñ́ºàฉÅÕèÂÊÐÊÁµèÓ¡Ç‹Ò	๑.ù๐	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
¾Ô¨ÒÃณÒÇ‹Ò¤ÇÃãËŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»ËÃ×Í¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
	 ¢ŒÍ	๕ø	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèàÃÕÂ¹áººàµçÁàÇÅÒáÅÐä Œ́Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÃÇÁ	ô	ÀÒ¤àÃÕÂ¹áÅŒÇ	áµ‹ÂÑ§ 
äÁ‹à¢ŒÒà¡ณฑ์¡ÒÃÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨ÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¢ŒÍ	๕๕	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒÇ‹Ò¤ÇÃãËŒàÃÕÂ¹µ‹Íä» 
ËÃ×Í¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	·Ñé§¹ÕéãËŒàÃÕÂ¹ä´ŒäÁ‹à¡Ô¹	ø	ÀÒ¤àÃÕÂ¹	¹ÑºµÑé§áµ‹ÇÑ¹¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
â´ÂäÁ‹¹ÑºÀÒ¤àÃÕÂ¹·ÕèÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹
	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèàÃÕÂ¹áººäÁ‹àµçÁàÇÅÒáÅÐä Œ́Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤Ãº·Ø¡ÀÒ¤àÃÕÂ¹µÒÁá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒË¹´áÅŒÇ	áµ‹ÂÑ§äÁ‹à¢ŒÒà¡ณฑ์¡ÒÃÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¢ŒÍ	๕๕	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
¾Ô¨ÒÃณÒÇ‹Ò¤ÇÃãËŒàÃÕÂ¹µ‹Íä»	ËÃ×ÍãËŒ¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	·Ñé§¹ÕéãËŒàÃÕÂ¹ä´ŒäÁ‹à¡Ô¹	๑๒	ÀÒ¤àÃÕÂ¹ 
¹ÑºµÑé§áµ‹ÇÑ¹¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒâ´ÂäÁ‹¹ÑºÀÒ¤àÃÕÂ¹·ÕèÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹

ส‹วนที่ ô
การเทียบโอนผลการเรียนรู้

	 ¢ŒÍ	๕ù	¡ÒÃâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ«Öè§ãªŒËÅÑ¡ÊÙµÃ¹ÕéãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
·ÕèÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒàÃÕÂ¹ÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒ	¹Í¡¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ·Õèä Œ́ÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µèÓ¡Ç‹Ò 
๒.๐	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÃÑºâÍ¹ËÃ×Í¨Ð·Ó¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ãËÁ‹̈ ¹àËç¹Ç‹Òä Œ́¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¶Ö§à¡ณฑ์ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§ 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅŒÇ¨Ö§ÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹¡çä´Œ
	 ¢ŒÍ	ö๐	 Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃÍ×è¹«Öè§äÁ‹µèÓ¡Ç‹ÒÃÐ´Ñº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ 
ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§	ä´ŒµÒÁà§×èÍ¹ä¢µ‹Íä»¹Õé
	 	 (๑)	 à»ç¹ÃÒÂÇÔªÒËÃ×Í¡ÅØ‹ÁÇÔªÒ·ÕèÁṎ Ǿ »ÃÐÊ§¤์áÅÐà¹×éÍËÒã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹äÁ‹µèÓ¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ	÷๕ 
áÅÐÁÕ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒË¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ
	 	 (๒)	ÃÒÂÇÔªÒ·Õèä Œ́ÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹	๒.๐	¢Öé¹ä»	â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ 
ËÃ×Í¨Ð·Ó¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ãËÁ‹áÅŒÇ¨Ö§ÃÑºâÍ¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹¡çä´Œ
	 ¢ŒÍ	ö๑	 àÁ×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢ÍâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒáÅŒÇàÊÃç¨¡‹Í¹ 
¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÅÒÂÀÒ¤àÃÕÂ¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹áÃ¡·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒàÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	ö๒	¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁ¢ŒÍ	๕ù	áÅÐ¢ŒÍ	ö๐	Å§ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ãËŒãªŒ 
ÃËÑÊÇÔªÒáÅÐª×èÍÃÒÂÇÔªÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õé	â´ÂáÊ´§ËÁÒÂàËµØÇ‹Òà»ç¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	ö๓	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÍ¹Ø	ญÒµãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä»àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáË‹§Í×è¹ã¹¡ÃณÕ·Õè 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»Ô´·Ó¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ä Œ́	â´ÂÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô̈ ÒÃณÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
à¹×éÍËÒËÅÑ¡ÊÙµÃµÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ	áÅÐãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ÊÍ§áË‹§·Ó¤ÇÒÁµ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÍ¹ 
áÅÐÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹

/¢ŒÍ	öô	ã¹¡ÃณÕ...
คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
วิทยาลัยการอาชีพละงู
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	 ¢ŒÍ	öô	 ã¹¡ÃณÕÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍ¹Ø	ญÒµãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä»àÃÕÂ¹¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáË‹§Í×è¹µÒÁ¢ŒÍ	ö๓ 
ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¨ÒÃณÒÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	´Ñ§¹Õé
	 	 (๑)	 ÃÑºâÍ¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹	๒.๐	¢Öé¹ä»	ËÃ×Í
	 	 (๒)	ÃÒÂÇÔªÒ·Õèä´ŒÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µèÓ¡Ç‹Ò	๒.๐	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨ÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í 
äÁ‹¡çä´ŒãËŒÍÂÙ‹ã¹´ØÅ¾Ô¹Ô¨¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
	 ·Ñé§¹ÕéãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒá¨Œ§ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÃÒº¡‹Í¹·ÕèÍ¹Ø	ญÒµãËŒä»àÃÕÂ¹
	 ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹Å§ã¹ÃÐàºÕÂºáÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	ãËŒãªŒÃËÑÊÇÔªÒ	áÅÐª×èÍÃÒÂÇÔªÒ¢Í§ 
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õé	â´ÂÃÐºØÇ‹ÒÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	ö๕	 ¡ÃณÕ·ÕèÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ãËÁ‹µÒÁ	¢ŒÍ	๕ù	áÅÐ¢ŒÍ	ö๐	ÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ãËŒà»ç¹ä»µÒÁ 
·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ãËÁ‹	áµ‹µŒÍ§äÁ‹ÊÙ§ä»¡Ç‹Òà´ÔÁ
	 ¢ŒÍ	öö	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์ã¹§Ò¹ÍÒªÕ¾	ËÃ×Í½Ö¡§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
ËÃ×Í·Ó§Ò¹ã¹ÍÒªÕ¾¹Ñé¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ	ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã¹ÃÒÂÇÔªÒµÃ§µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃÁÒ¡‹Í¹à¢ŒÒàÃÕÂ¹	ËÃ×Í 
à¢ŒÒàÃÕÂ¹áÅŒÇáµ‹ä´ŒàÃÕÂ¹ËÃ×Í½Ö¡»¯ÔºÑµÔã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ	¨Ð¢Í»ÃÐàÁÔ¹à·ÕÂºâÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ 
»ÃÐÊº¡ÒÃณ์à¾×èÍ¹Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµÊÐÊÁÊÓËÃÑºÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹¡çä Œ́	â´Âà·ÕÂºâÍ¹ä Œ́äÁ‹à¡Ô¹	๒	ã¹	๓ 
¢Í§¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂ¡ÔµµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒáÅÐµÒÁá¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ 
¡ÓË¹´
 ¡ÒÃà·ÕÂºâÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์ãËŒà»ç¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡ณฑ์áÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ·Õè¤ณÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´
	 ¶ŒÒ¼Å»ÃÐàÁÔ¹äÁ‹¼‹Ò¹	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹»¡µÔã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹¹Ñé¹ËÃ×Í¢Í»ÃÐàÁÔ¹ 
à·ÕÂºâÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์ã¹ÀÒ¤àÃÕÂ¹µ‹Íä»¡çä´Œ
	 ¢ŒÍ	ö÷	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒãËŒ¾Œ¹ÊÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒµÒÁ¢ŒÍ	๕÷	ËÃ×Í¢ŒÍ	๕ø	áÅŒÇÊÍº 
à¢ŒÒàÃÕÂ¹ãËÁ‹ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà´ÔÁËÃ×ÍÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáË‹§ãËÁ‹ä Œ́	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÑºâÍ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹àฉ¾ÒÐ 
ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÂÑ§»ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Õé	áÅÐä´ŒÃÑº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹	๒.๐	¢Öé¹ä»		

/ËÁÇ´	ô	...

คู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
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หมวด ô
การ¨ัดการเรียนการÊÍนและการประเมิน¼ลการเรียนรายวิªา

ปรัºพ×éน°านวิªาªีพ

	 ¢ŒÍ	öø	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	µÒÁ¢ŒÍ	ö	ÇÃÃ¤ÊÍ§	µŒÍ§ Ñ̈´ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ 
»ÃÑº¾×é¹°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÇÔªÒ	ÊÒ¢ÒÇÔªÒ	¾ÃŒÍÁªÓÃÐà§Ô¹¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 
µ‹Ò§	æ	µÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´	ËÃ×ÍÍ¹Ø	ญÒµãËŒä»àÃÕÂ¹¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍ×è¹·Õèà»Ô´ÊÍ¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹	æ 
ËÃ×ÍÃÒÂÇÔªÒ·Õèà¹×éÍËÒã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹	ËÃ×ÍÅ§·ÐàºÕÂ¹à¾×èÍ¢Í»ÃÐàÁÔ¹à·ÕÂºâÍ¹¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃณ์ 
µÒÁ¢ŒÍ	öö	¡çä´Œ
	 ¢ŒÍ	öù	¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ»ÃÑº¾×é¹°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾	»¯ÔºÑµÔàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ	·Ñé§¹Õé	¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÐ´Ñº¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÑé§áµ‹	๑.๐	¢Öé¹ä»	¶×ÍÇ‹Ò¼‹Ò¹	â´Â 
ãËŒºÑ¹·Ö¡	“¼”	ã¹ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ª‹Í§	“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹”
	 ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒ»ÃÑº¾×é¹°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾µŒÍ§àÃÕÂ¹ãËŒä´ŒÃÐ Ñ́º¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 
“¼‹Ò¹”	·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒ

หมวด õ
เÍกÊารการศึกษา

	 ¢ŒÍ	÷๐	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµŒÍ§¨Ñ´ãËŒÁÕàÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ	´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
	 	 (๑)	 ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁáºº·Õè¡ÓË¹´·ŒÒÂÃÐàºÕÂº¹Õé«Öè§ãªŒª×èÍÂ‹ÍÇ‹Ò	“Ãº.๑	»ÇÊ.	๕÷” 
áÅÐµŒÍ§à¡çºÃÑ¡ÉÒäÇŒµÅÍ´ä»
 ¡ÒÃ Ñ́̈ ·Ó	“Ãº.๑	»ÇÊ.	๕÷”	ãËŒËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹à»ç¹¼ÙŒ̈ Ñ́ ·Ó	Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÇÑ¹	à´×Í¹	»Õ 
áÅÐãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà»ç¹¼ÙŒÅ§¹ÒÁÃÑºÃÍ§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ
	 	 (๒)	ÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ฉºÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ	(TRANSCRIPT)	µÒÁáºº·Õè¡ÓË¹´ 
·ŒÒÂÃÐàºÕÂº¹ÕéáÅÐµŒÍ§à¡çºÃÑ¡ÉÒäÇŒµÅÍ´ä»
	 ¡ÒÃ Ñ́̈ ·ÓÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ฉºÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ	(TRANSCRIPT)	ãËŒËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹ 
à»ç¹¼ÙŒ Ñ̈´·Ó	Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍ¾ÃŒÍÁ·Ñé§	ÇÑ¹	à ×́Í¹	»Õ	áÅÐãËŒËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà»ç¹¼ÙŒÅ§¹ÒÁÃÑºÃÍ§ 
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ
	 	 (๓)	áººÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§¼ÙŒ·ÕèÊÓàÃç̈ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ 
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª	๒๕๕÷	(Ãº.๒	»ÇÊ.๕÷)	µÒÁáºº·Õè¡ÓË¹´·ŒÒÂÃÐàºÕÂº¹ÕéáÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒäÇŒµÅÍ´ä»
	 	 (ô)	»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ	áÅÐÇØ²ÔºÑµÃ	µÒÁáºº·Õè¡ÓË¹´·ŒÒÂÃÐàºÕÂº¹Õé

/(๕)	ÊÁØ´...
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	 	 (๕)	ÊÁØ´»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÃÒÂÇÔªÒ	áÅÐËÅÑ¡°Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ã¹áººÍ×è¹ 
¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡	Ãº.๑	»ÇÊ.	๕÷	áÅÐ	Ãº.๒	»ÇÊ.	๕÷	ÊÁǾ ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ½Ö¡»ÃÐÊº¡ÒÃณ์·Ñ¡ÉÐÇÔªÒªÕ¾ 
ËÃ×ÍÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ËÃ×ÍÊÁØ´ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
	 	 (ö)	 ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒ¾¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐãºÃÑºÃÍ§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁáºº·Õè¡ÓË¹´·ŒÒÂÃÐàºÕÂº¹Õé
	 ¢ŒÍ	÷๑	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒà¡çºÃÑ¡ÉÒ¡ÃÐ´ÒÉ¤ÓµÍº	áÅÐËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹äÇŒ
à»ç¹àÇÅÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò	๑	»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
	 ¢ŒÍ	÷๒	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒá Œ̈§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§·ÃÒº·Ø¡ÀÒ¤àÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	÷๓	ãËŒãªŒÊÓà¹ÒÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	(Ãº.๑	»ÇÊ.	๕÷)	áÅÐÊÓà¹ÒÃÐàºÕÂ¹áÊ´§ 
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ฉºÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ	(TRANSCRIPT)	à»ç¹àÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹
	 ¢ŒÍ	÷ô	ãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÍ¡ÊÓà¹ÒÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ฉºÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ	(TRANSCRIPT)
»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ	áÅÐÇØ²ÔºÑµÃ	á¡‹¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
	 ¢ŒÍ	÷๕	¡ÒÃ·ÓÊÓà¹ÒÃÐàºÕÂ¹áÊ´§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	(Ãº.๑	»ÇÊ.	๕÷)	áÅÐÊÓà¹ÒÃÐàºÕÂ¹áÊ´§ 
¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ฉºÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ	(TRANSCRIPT)	̈ ÐãªŒÇÔ̧ Õ¾ÔÁ¾์ãËÁ‹	ËÃ×ÍÊÓà¹ÒàÍ¡ÊÒÃµÒÁµŒ¹ฉºÑº¡çä Œ́ 
áÅŒÇãËŒà¢ÕÂ¹ËÃ×Í»ÃÐ·ÑºµÃÒ	“ÊÓà¹Ò¶Ù¡µŒÍ§”	ËÃ×Í	“CERTIFIED	TRUE	COPY”
	 ãËŒËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹	ËÃ×Í¼ÙŒ·Õèä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂãËŒ·Ó¡ÒÃá·¹Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍÃÑºÃÍ§ÊÓà¹Ò¾ÃŒÍÁ·Ñé§ 
ÇÑ¹	à ×́Í¹	»Õ	·ÕèÍÍ¡ÊÓà¹Ò	áÅÐËÑÇË¹ŒÒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒËÃ×Í¼ÙŒä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂÅ§ÅÒÂÁ×Íª×èÍ¡Ó¡Ñº·ÕèÃÙ»¶‹ÒÂ 
	 ¢ŒÍ	÷ö	¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒ¾¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×ÍãºÃÑºÃÍ§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹¨Ò¡ 
Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÍ¡ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒ¾¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ	ËÃ×ÍãºÃÑºÃÍ§¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹	áÅŒÇáµ‹¡ÃณÕ 
ãºÃÑºÃÍ§¹ÕéÁÕÍÒÂØ	ö๐	ÇÑ¹	â´ÂãËŒÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¡ÓË¹´ÇÑ¹ËÁ´ÍÒÂØäÇŒ´ŒÇÂ

หมวด ö
บทเ©พาะกาล

	 ¢ŒÍ	÷÷	Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã´·ÕèÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ 
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª	๒๕ôö	ãËŒ¶×Í» Ô̄ºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁ 
ËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§	¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª	๒๕ôö	¾.È.	๒๕๕ô	áÅÐÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ 
ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ	Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§	¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª	๒๕ôö
¾.È.	๒๕ô÷	·ÕèãªŒºÑ§¤ÑºÍÂÙ‹à´ÔÁ	¨¹¡Ç‹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

	 	 	 	 »ÃÐ¡ÒÈ	ณ	ÇÑ¹·Õè	๑๐	ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹	¾.È.	๒๕๕ø

	 	 	 	 	 														¾ÅàÃ×ÍàÍ¡
	 	 	 	 	 																						(ณÃ§¤์		¾Ô¾Ñ²¹ÒÈÑÂ)
	 	 	 	 	 																ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ)
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แผน¡ÒÃàÃÕÂน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)





 

 

 

 

 

ข้ันตอนการเขาระบบ ศธ.02 สำหรับนักเรียน นกัศึกษา 

1. เขาเว็บไซต https://std2018.vec.go.th/web/  หรือพิมพท่ี google วา ศธ02 หรือสแกนคิวอารโคด 

 

2. เลือก กลุมนักเรียน นักศึกษา/ผูปกครอง 

 

 

สแกนคิวอาร์โค้ด
...................................................................................
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3. ปรากฏหนาจอ  

 
4. เลือก นักเรียน นักศึกษา (ปกติ) 

4.1 พิมพรหัสนักศึกษา 

4.2 พิมพเลขบัตรประชาชน 

4.3 เลือกวิทยาลัยการอาชีพละงู 

     5. คลิกเขาสูระบบ 

 

       6. เลือกบริการนักเรียน online  
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3. ปรากฏหนาจอ  

 
4. เลือก นักเรียน นักศึกษา (ปกติ) 

4.1 พิมพรหัสนักศึกษา 

4.2 พิมพเลขบัตรประชาชน 

4.3 เลือกวิทยาลัยการอาชีพละงู 

     5. คลิกเขาสูระบบ 

 

       6. เลือกบริการนักเรียน online  

 

        

 

 

 

7. เลือกแผนการเรียน  

 

8. เลือกภาคเรียนท่ีตองการ 
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เบอร์โทรศัพท์  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู
Tel.  074-750906  FAX :  074-750907

ล�ำดับ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร

ฝ่ำยบริหำร

1 นายสะเทือน	 สรรพจักร 081-8937489

2 นายเจตน์	 เกตุมุหย๊ะ 085-8917305

3 นายอาธิ	 ศิริยา 081-9638728

สำขำวิชำเครื่องกล

1 นายศภุกจิ												เหมอืนพะวงศ์ 095-4301974

2 นายเจริญศักดิ์	 แซ่ตัน 087-6331360

3 นายฐิติพงศ์			 ทุมมาลี 095-0176759

4 นายวีระศักดิ์  	 ดาหะหมาน 080-7025627

หมวดวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

1 นายวัฒชัย			 เพ็ชรศรี 085-0773504

2 นายธีรพล			 ทองบุญ 083-8974995

3 นางสาวเพ็ญนภา	 หมีนสัน 094-5784057

4 นางสาววรรวิศา			 เพ็ชรสุข 064-5033403

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 นายสุรศักดิ์			 เด็นเก 081-5434299

2 นางกาญจนา			 จอหวัง 081-5417613

3 นางสาวสุวรรณา			ละหมัน 089-8700210

4 นางสาววรรณี			 ผอมเขียว 084-8536076

5 นางสาววาสนา			 ฉีดหมาด 091-8472356

6 นายวินัย			 ง๊ะสมัน 081-4781461

7 นางสาวพัชราภรณ์		อุ๋ยจ๋าย 082-7343034

สำขำวิชำไฟฟ้ำ

1 นายณรงค์			 ภักดี 081-8961089

2 นายศุภรัตน์			 สองเมือง 086-2869532

3 นายอัศนัย			 ใบเอ็ม 089-4652202

4 นางสาวสุชานาถ			สโมสร 083-6539684

ล�ำดับ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

1 นายยะโกบ			 หลงโซะ 088-7626412

2 นายธีรศักดิ์  	 บิสนุม 084-3003588

3 นายบัญญัติ			 หลังเศษ 081-5417741

4 นายฮัซซาน			 นิ่งเบบ 087-3907138

5 นายสุริยา			 ราหมาน 063-8633161

สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว

1 นางสาวกมลมาลย์	สุระภินันท์ 064-0456674

2 นางสาวกรธิมา  	 แซ่ลิ่ม 090-9128730

3 นางสาวฮุสนา			 ปกติ่ง 062-0626555

สำขำวิชำพณิชยกำร

1 นางวรีญา			 เหมมุน 081-6903983

2 นางทิพย์วิมล			 ภักดี 081-9573698

3 นางสาวสุวรรดี			 จิ้วจวบ 081-5996419

4 นางสาวนษภร			 สองเมือง 086-9655255

หมวดวิชำสำมัญ

1 นางสาววรรณี			 แวอุมา 093-7260585

2 นางสาวกัญญาภัค	พลเสน 098-3034198

3 นายกึกก้อง			 พูนพานิช 083-6924651

4 นายอดิสรณ์			 นุ้ยน�้าวงศ์ 082-4358115

5 นางนิตญา			 วีระบรรณ 089-6549724

6 นางอรสา			 รังสิโยกฤษฏ์ 089-7329304

7 นางวรรณทิชา			 รอดเสน 086-2748715
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ล�ำดับ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร

เจ้ำหน้ำที่-นักกำรภำรโรง-ยำม

1 นางนพวรรณ			 มุ่งมานะชัย 080-5493834

2 นางนุชนาฏ			 หลังเศษ 087-5703427

3 นางสาวนิสากรณ์			 สอนจอน 081-9859710

4 นางสาวจรรอุษา			 แซ่ตัน 089-5990987

5 นางยารีหนา			 สองเมือง 086-9630481

6 นางดวงเดือน			 สองเมือง 094-7273064

7 นางสาวสุพิศตรา			 หลงหา 091-9845795

8 นางสาววิภาวดี			 สาหมีด 099-3612883

9 นายวรวิทย์			 ชุมเสน 080-5490485

10 นายจักรพรรดิ์			 พัตรา 062-9826990

11 นางรุจิรา			 มาสมาน 087-4761859

12 นางสาวสาลินี			 โอมเพียร 089-4659569

13 นายดนจิต			 หลงหา 089-7320807

14 นายนิยม			 เร่สัน 089-6537972

15 นายอนุวัติ			 หลีขาว 080-5404736

16 นางเสาวภา			 สารีเต๊ะ 093-9600030

17 นายสหริด			 แพทย์หมัด 086-9628134

18 นายเจ๊ะด๊ะ			 ม่องพร้า 082-5766876

19 นายประเสริฐ			 หมายเก 082-4353921

20 นายสาแลหมัน			 สาสว่าง 090-4919864

21 นายบัณฑิต			 หลังเศษ 085-1001610

22 นางสาวอลิษา			 นรินทร์ 082-4321893

23 นายวิรัตน์			 ติงหวัง 091-8469967

24 นายธีรนนท์			 ปกติง 062-0644282

25 นายสาธน			 บุญแสง 063-0838917

26 นางลลิตา			 แสงแก้ว 089-7369515

27 นางสาวอลิษา			 นรินทร์ 082-4321893

28 นายฮาหลีม			 หลีหาด 093-7159842
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