








 คูมือนักเรียน นักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2565 เปนเอกสารที่จัดทำาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัย อาทิ ประวัติความเปนมา  
แผนพฒันาสถานศกึษา โครงสร้างการบริหารงานวทิยาลยั ทำาเนียบผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา  
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษาตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของสำานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อสร้างภาพลักษณ ์
ที่ดีของการอาชีวศึกษา

 คูมือฉบับน้ี ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาด้วย การจัดการศึกษาและ 
การประเมนิผลการเรียน ระเบยีบวทิยาลยัการอาชพีละงู อาท ิหลกัเกณฑก์ารลงโทษและเคร่ืองแบบนักเรียน  
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และแผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

 คณะผู้จัดทำาได้รวบรวมข้อมูลสำาคัญไว้ใน คูมือนักเรียน นักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2565 
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา พึงทราบ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ข้อมูล
ดังกลาวจะเปนแนวทางการเรียนรู้และเปนประโยชน์แกนักเรียน นักศึกษา ที่จะใช้เปนคัมภีร์ชี้แนวทาง 
สูความสำาเร็จการศึกษาและอนาคตที่ดี

คณะผู้จัดทำา
พฤษภาคม 2565
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นักเรียน นักศึกษ�ที่รักยิ่ง
	 ในนามคณะผู้บริหาร	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ขอต้อนรับ	นักเรียน	นักศึกษา	ซึ่งเป็นสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	ที่เปิดทำาการสอนมากว่า	25	ปี	
สามารถผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน	
สังคม	และประเทศ

	 การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพละงู	มุ่งเน้นให้นักเรียน	นักศึกษา	มีการเรียน
รู้ตามแผนการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา	ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวส.)	 และสนับสนุนให้นักเรียน	 นักศึกษา	สร้างรายได้ระหว่างเรียน	 
โดยนำาการเรียนรู้ในห้องเรียนมาบูรณาการให้เกิดอาชีพ	สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว	ซึ่งเป็น 
หลักการสำาคัญของอาชีวศึกษา	ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

	 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ที่ผ่านมาน้ัน	ส่งผลกระทบการดำาเนินชีวิต 
ของประชาชน	 ผู้ปกครอง	 นักเรียน	 นักศึกษา	 เป็นอย่างมาก	ส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพละงู 
ดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	Online	และ	On-site	ในรายวิชาปฏิบัติ	
เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ทั้งน้ีในช่วงของการจัดการเรียนรู้ 
แบบ	Online	ในปีการศึกษาที่ผ่านมาน้ัน	วิทยาลัยการอาชีพละงู	ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ	 
เพื่อให้นักเรียน	นักศึกษา	ได้เข้ามาเรียนรู้และดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในวิทยาลัยฯ	เช่น	การเตรียม 
ความพร้อมของบริเวณจุดคัดกรองของนักเรียน	นักศึกษา	ก่อนเข้าวิทยาลัยฯ	การจัดเตรียมสถานที่ 
ลานกิจกรรม	 เพื่อให้นักเรียน	 นักศึกษา	พักผ่อนหลังจากการเรียน	และการเตรียมความพร้อม 
ในด้านสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	เพื่อให้นักเรียน	นักศึกษา	ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่	ในปีการศึกษา	2565	
วิทยาลัยการอาชีพละงู	ทำาการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ	On-site	อย่างเต็มรูปแบบ	 เพื่อให้นักเรียน	
นักศึกษา	ได้มีทักษะองค์ความรู้	ตามสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน	
นักศึกษา	ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ	On-site วิทยาลัยการอาชีพละงู	
ดำาเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กำาหนดอย่างเคร่งครัด
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วิทย�ลัยก�รอ�ชีพละงู
LA-NGU INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 

ประวัติ
วิทยาลัยการอาชีพละงู	เป็นสถานศึกษาสังกัดสÓนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	
ตามประกาศจัดตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ	ตั้งแต่วันที่	18	มิถุนายน	2540

ปีการศึกษา	2541	 เปิดทÓการเรียนการสอนเป็นปีแรกโดยเปิดสอนในระดับ	ปวช.	แผนกวิชาช่างยนต์ 
	 	 และแผนกวิชาการบั	ญชี	 ม ีน ักเร ียน	 จÓนวน	 64	 คน	 (ช ่างยนต์	 41	 คน	 
	 	 การบั	ญชี	23	คน)

ปีการศึกษา	2542	 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั ้น	 สาขาวิชาต่าง	 ๆ	ตามความสนใจความต้องการ 
	 	 ของผู้เรียน

ปีการศึกษา	2543	 เปิดสอนแผนกวิชาช่างไ¿¿้า	ระดับ	ปวช.

ปีการศึกษา	2545	 เปิดสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 ระดับ	ปวช.	และเปิดสอนระดับ	ปวส. 
	 	 แผนกวิชาช่างยนต์	การบัญ	ชี	และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา	2548	 เปิดสอนแผนกวิชาการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา	2556	 เปิดสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และไ¿¿้ากÓลังระดับ	ปวส.

ปีการศึกษา	2557	 เปิดสอนแผนกวิชาช†างยนต์	ระดับ	ปวส.	(ทวิภาคี)

ปีการศึกษา	2558	 เปิดสอนแผนกวิชาไ¿¿้ากÓลัง	ระดับ	ปวส.	(ทวิภาคี)	และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
	 	 ระดับ	ปวส.	(ทวิภาคี)

ปีการศึกษา	2558	 เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อม	ระดับ	ปวช.

ปีการศึกษา	2561	 เปิดสอนแผนกวิชาการบั	ญชี	ระดับ	ปวส.	(ระบบทวิภาคี)

ปีการศึกษา	2562	 เปิดสอนแผนกวิชาการท่องเที่ยว	ระดับ	ปวส.	(ระบบทวิภาคี)

ปีการศึกษา	2563	 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	เปิดสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	ระดับ	ปวส.

ปีการศึกษา	2564	 แผนกวิชาช่างยนต์	 เปิดสอนวิชาจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค์	 
	 	 ระดับ	ปวช.

ปีการศึกษา	2565	 เปิดสอนแผนกวิชาการโรงแรม	ระดับ	ปวช.
คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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✴ ที่ตั้ง :
วิทยาลัยการอาชีพละงู	ตั้งอยู่เลขที่	43	หมู่ที่	14	ตÓบลละงู	อÓเภอละงู	จังหวัดสตูล

มีเนื้อที่ประมาณ	100	ไร่เศษ

✴ ปรัชญ� :
	 วิชาการเด่น		เน้นคุณธรรม		นÓสังคม

✴ อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษ� :
			สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์		มีจิตสาธารณะ

✴ เอกลักษณ์สถ�นศึกษ� :
			บริการชุมชน	½Öก½นอาชีพ	

✴ คุณธรรมอัตลักษณ์ :
	 ซื่อสัตย์	สุจริต	รับผิดชอบ	มีวินัย	ใจอาสา

✴ วิสัยทัศน์ :
	 มุ ่งมั ่นพั²นาการจัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพสู ่มาตรฐานสากล	ด้วยการบริหารจัดการ	 
ประสานกับชุมชนท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

✴ พันธกิจ :
	 1.	พั²นาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพ	และได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	 
แรงงานและประชาคมอาเซียน

	 2.	พั²นาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

	 3.	พั²นาอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน	พร้อมท้ังจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม	ภูมิทัศน์ภายใน 
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

	 4.	ส่งเสริมการจัดทÓวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักเรียน	นักศึกษา

	 5.	พั²นาบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม	จริยธรรม

	 6.	นÓระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ. 2562
.............................................................................

	 โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา	พ.ศ.	2551	มาตรา	6	และมาตรา	9	กำาหนดให้การจัด 
การอาชีวศึกษาและการ½Öกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กำาหนดโดยให้สอดคล้องกับแผนพั²นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	พ.ศ.	2560	-	2564	
แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2579	กรอบคุณวุ²ิแห่งชาติ	ฉบับปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ	พ.ศ.	 2561	กรอบคุณวุ²ิอาชีวศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2562	และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุ²ิ 
อาชีวศึกษาในแต่ละระดับ	เพื่อผลิตและพั²นากำาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการประกอบอาชีพอิสระ	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 จึงสมควรออกระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	8	และมาตรา	17	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2546	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	จึงวางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	พ.ศ.	2562”

	 ข้อ	2	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	3	ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	พุทธศักราช	2556	ลงวันที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2559

	 ข้อ	4	ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

	 ข้อ	5	ในระเบียบนี้

 “หลักสูตร”	หมายความว่า	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำาหนด

 “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”	หมายความว่า	การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	หรือเทียบเท่า	ใช้อักษรย่อว่า	“ปวช.”

 “สถานศึกษา” หมายความว่า	วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน 
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา

 “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า	 ผู้อำานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 “หนวยงานต้นสังกัด”	หมายความว่า	หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล
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 “ผู้เข้าเรียน”	หมายความว่า	 ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา	หรือสมัคร½Öกอาชีพกับ 
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน

 “นักเรียน”	หมายความว่า	ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 “ภาคเรียน”	หมายความวา่	ชว่งเวลาทีส่ถานศึกษาเปดิทำาการสอน	โดยกำาหนดให	้1	ปกีารศกึษา
แบ่งออกเป็น	2	ภาคเรียน	และใน	1	ภาคเรียน	มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล	18	สัปดาห์

 “ภาคเรียนฤดูร้อน”	หมายความว่า	ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำาการสอนในช่วงปิดภาคเรียน 
ตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร	วา่ดว้ยการเปดิภาคเรียนฤดรู้อนในสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

 “การเรียนแบบเตม็เวลา (full-time)” หมายความวา่	การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันทำาการ	โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
ตามเกณฑ์จำานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กำาหนดสำาหรับการเรียนแบบเต็มเวลา

 “การเรียนแบบไมเต็มเวลา (part-time)” หมายความว่า	การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันทำาการ	โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จำานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กำาหนดสำาหรับการเรียน 
แบบไม่เต็มเวลา

 “สถานประกอบการ”	หมายความว่า	บริษัท	ห้างหุ้นส่วน	ร้าน	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา

 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า	 บิดา	มารดา	 และบุคคลอื่นที่ทำาหน้าที่ปกครองดูแลและ 
ให้ความอุปการะแก่นักเรียน	และให้คำารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล
ความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา	และ½Öกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ	หรือ½Öกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี

 “การศกึษาในระบบ”	หมายความวา่	การจัดการศกึษาวชิาชพีทีเ่น้นการศกึษาในสถานศกึษาเปน็หลกั 
โดยมีการกำาหนดจุดมุ่งหมาย	วิธีการศึกษา	หลักสูตร	ระยะเวลา	การวัดและการประเมินผลที่เป็น 
เงื่อนไขของการสำาเร็จการศึกษาที่แน่นอน

 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า	การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกำาหนด
จุดมุ่งหมาย	รูปแบบ	วิธีการศึกษา	ระยะเวลา	การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการสำาเร็จ 
การศึกษา	 โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

 “การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า	การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง 
สถานศึกษากับสถานประกอบการ	ในเร่ืองการจัดหลักสูตร	การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา	และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

 “ผู้ควบคุมการฝึก”	หมายความว่า	 ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำาหน้าที่ประสานงาน 
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี	 และรับผิดชอบดูแลการ½Öกอาชีพของนักเรียน 
ในสถานประกอบการ

 “ครูฝึก” หมายความวา่	ผู้ทำาหน้าทีส่อน	½Öก	อบรมนักเรียนในสถานประกอบการตามหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำาหนด
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 “ครูนิเทศก์”	หมายความว่า	ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทำาหน้าที่นิเทศให้คำาปรึกษาแนะนำา 
แก่นักเรียนที่½Öกอาชีพและ½Öกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

 “ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า	ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาให้คำาปรึกษา	
ติดตามผลการเรียน	และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน

 “มาตรฐานวิชาชีพ”	หมายความว่า	 ข้อกำาหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการกำากับดูแล	ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สำาเร็จการศึกษา

 “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า	การทดสอบความรู้	ความสามารถตลอดจน 
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ	 โดยใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมซึ่งกำาหนดเกณฑ์ 
การตัดสินไว้ชัดเจน	พร้อมทั้งจัดดำาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน

 “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า	คณะกรรมการผู้ทำาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอำานวยการ	ติดตามและกำากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา

	 ข้อ	6	ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี	และ 
ให้มีอำานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักเรียน

สวนที่ 1 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

	 ข้อ	7	ผู้เข้าเรียน	ต้องมีพื้นความรู้	 สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือเทียบเท่า

	 ความในข้อน้ี	ไม่ใช้บังคับสำาหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา	บางรายวิชา	หรือบางส่วนของรายวิชา 
โดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพือ่ตดัสนิการสำาเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรและรับประกาศนียบตัรวชิาชพี

	 ข้อ	8	ผู้เข้าเรียน	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	มีความประพฤติเรียบร้อย

	 (2)	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

	 (3)	มีภูมิลำาเนาเป็นหลักแหล่ง	โดยมีบัตรประจำาตัวประชาชน	หรือมีหลักฐานของทางราชการใน
ลักษณะเดียวกันมาแสดง

	 (4)	มีความเคารพ	เล่ือมใส	ศรัทธาต่อสถาบันชาติ	ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ

	 (5)	มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 (6)	สำาหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี	ในวันทำาสัญญาการ½Öกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำากว่า	
15	ปีบริบูรณ์	และมีความตั้งใจที่จะรับการ½Öกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

	 ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง	ๆ	ของสถานศึกษา	ให้สถานศึกษากำาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ 
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
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สวนที่ 2 
การรับผู้เข้าเรียน

	 ข้อ	9	การรับผู้เข้าเรียน	 ให้ทำาการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากำาหนด 

ในกรณทีี่มีการสอบคัดเลือก	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 (1)	ทำาการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด	ๆ	ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน 
ประกอบการ	หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทำาการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ 
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้

	 (2)	สถานศึกษาประกาศรับสมัคร	ดำาเนินการสอบและประกาศผลสอบ	ตามวันและเวลาที่ 
หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด

	 (3)	ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ	ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ 
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี	นับแต่วันประกาศผลการสอบ

	 การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี	 สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือ 
คดัเลอืกผู้เขา้เรียนเองตามคณุสมบตัทิีก่ำาหนดและตามจำานวนทีไ่ด้ตกลงร่วมกบัสถานศกึษาหรือจะมอบให ้
สถานศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการ	หรือดำาเนินการร่วมกันก็ได้

	 การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่างๆ	ของสถานศึกษา	 ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
ตามคุณสมบัติที่กำาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น

	 ข้อ	10	 ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา	 เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือ 
ได้รับการคัดเลือก

สวนที่ 3 
การเปนนักเรียน

	 ข้อ	11	ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน	 เม่ือได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
สำาหรับการศกึษาระบบทวภิาค	ีผู้เขา้เรียนตอ้งทำาสญัญาการ½Öกอาชพีกบัสถานประกอบการการขึน้ทะเบยีน
เป็นนักเรียนและการทำาสัญญาการ½Öกอาชีพต้องกระทำาด้วยตนเอง	พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสำาเร็จ 
การศึกษาตามวัน	เวลา	ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกำาหนดโดยชำาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	 
ตามที่สถานศึกษากำาหนด	ทั้งน้ี	 ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียนโดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษา 
เชื่อถือมาให้คำารับรองและทำาหนังสือมอบตัว

	 ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ	สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทำาหนังสือมอบตัวหรือ 
ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้

	 ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง	และปฐมนิเทศนักเรียน	 เพื่อให้ทราบแนวทาง 
การเรียนและกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ข้อ	12	ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำาตัวให้แก่ นักเรียน	 โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วยบัตรประจำาตัวนักเรียนและนักศึกษาบัตรประจำาตัวน้ีให้มีอายุเท่ากับ 
ระยะเวลาทีม่สีภาพนักเรียนในสถานศึกษาแหง่น้ัน	แตต่อ้งไมเ่กิน	3	ป	ีนับแตวั่นออกบตัรถา้บตัรประจำาตวั 
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หมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียนก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี	 ๆ	ไป	และให้ส่งคืน 
บัตรประจำาตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน

	 สถานประกอบการจะใชบ้ตัรประจำาตวัทีส่ถานศกึษาออกให	้หรือจะออกใหใ้หมต่ามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการก็ได้

	 ข้อ	13	ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา	 เพื่อทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเรียน 
ใหค้ำาปรึกษา	ตดิตามผลการเรียน	และตกัเตอืนดแูลความประพฤตขิองนักเรียน	และใหส้ถานประกอบการ 
จัดให้มีผู้ควบคุมการ½Öกของนักเรียนในสถานประกอบการ

สวนที่ 4 
การพ้นสภาพและการคืนสภาพนักเรียน

	 ข้อ	14	การพ้นสภาพนักเรียน	เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

	 (1)	สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	 (2)	ลาออก

	 (3)	ถึงแก่กรรม

	 (4)	สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง	ต่อไปนี้

	 	 	 ก.	ขาดเรียน	ขาดการ½Öกอาชีพ	ขาดการ½Öกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ	หรือขาด 
การติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า	 15	 วันติดต่อกัน	 ซึ่งสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร	หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มี 
ความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการ½Öกอาชีพ	หรือรับการ½Öกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ

	 	 	 ข.	ไม่ยื่นคำาร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน	 15	 วัน	 นับแต่วันถัดจากวันครบกำาหนด 
ลาพักการเรียนหรือการ½Öกอาชีพตามข้อ	20

	 	 	 ค.	ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน	ตามข้อ	27

	 	 	 ง.	ได้รับโทษจำาคุก	โดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิด 
ที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 จ.	ขาดพื้นความรู้	ตามข้อ	7

	 	 	 ฉ.	ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน	ตามข้อ	8

	 	 	 ช.	พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ	57

	 	 	 ซ.	พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ	58

	 ข้อ	15	ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน	ตามข้อ	14	 (2)	 (4)	ก.	ข.	และ	ค.	ถ้าประสงค์จะขอคืน 
สภาพการเป็นนักเรียน	จะต้องยื่นคำาร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน	1	ปี	 นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักเรียน	เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้
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	 ข้อ	16	การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ	15	ให้ปฏิบัติ	ดังนี้

	 (1)	ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน	เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน

	 (2)	ให้นำารายวิชาและจำานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้	มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน
การสำาเร็จการศึกษาด้วย

สวนที่ 5 
การพักการเรียน

	 ข้อ	17	สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน 
หรือการ½Öกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร	เมื่อมีเหตุจำาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง	ต่อไปนี้

	 (1)	ได้ รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา	 หรือดูงาน	 หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุมหรือกรณีอื่น	ๆ	อันควรแก่การส่งเสริม

	 (2)	เจ็บป†วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน	โดยมีคำารับรองของแพทย์ปริญญา

	 (3)	กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจำาการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนำาปลด

	 (4)	เหตุจำาเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร

	 ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการ½Öกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า	1	ป ี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอ่ืนเข้าเรียนหรือ½Öกอาชีพแทนที่ได้ตาม 
ที่เห็นสมควร

	 นักเรียนทีล่าพกัการเรียนหรือการ½Öกอาชพีตอ้งชำาระเงินคา่รักษาสภาพนักเรียนและคา่ธรรมเนียม
ต่าง	ๆ	ตามที่สถานศึกษากำาหนด	แต่ถ้านักเรียนได้ชำาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	ครบถ้วนสำาหรับ 
ภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชำาระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนสำาหรับภาคเรียนนั้นอีก

	 ข้อ	18	นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน	หรือการ½Öกอาชีพ	ต้องยื่นคำาร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อสถานศึกษา	โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง	สำาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้	 
เม่ือได้รับอนุญาตแลว้จึงพกัการเรียนหรอืการ½Öกอาชพีได้มิฉะน้ันจะถอืวา่ขาดเรียนเวน้แตมี่เหตผุลสมควร

	 ข้อ	19	การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการ½Öกอาชีพ	 ให้สถานศึกษาทำาหลักฐาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ	 เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว	 
ให้แจ้งนักเรียนโดยตรง

	 ข้อ	20	นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการ½Öกอาชีพ	 เมื่อครบกำาหนดเวลาที่ลาพักการเรียน 
หรือการ½Öกอาชีพแล้ว	ให้ย่ืนคำาร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน 
หรือการ½Öกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน	15	วัน	 นับแต่วันถัดจากวันครบกำาหนด	หากพ้นกำาหนดน้ี 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน	เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
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สวนที่ 6 
การลาออก

	 ข้อ	21	นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน	ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออกเว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

	 ข้อ	22	นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน	ให้ถือว่า 
นักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ

หมวดที่ 2 
การจัดการเรียน

สวนที่ 1 
การเปิดเรียน

	 ข้อ	23	ให้สถานศึกษากำาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
ปกีารศกึษา	การเปดิและปดิสถานศึกษา	หากสถานศกึษาใดจะกำาหนดวนัเปดิและปดิภาคเรียนแตกตา่งไป
จากระเบียบดังกล่าว	ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด

	 ข้อ	24	สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน	ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สวนที่ 2 
การลงทะเบียนรายวิชา

	 ข้อ	25	สถานศึกษาต้องกำาหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง	ๆ	ให้เสร็จก่อน
วันเปิดภาคเรียน

	 ข้อ	26	สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำาหนดตาม	ข้อ	 25	 ก็ได้ 
โดยให้สถานศึกษากำาหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่ เห็นสมควร	 แต่ต้องไม่เกิน	 15	 วัน 
นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือ	 ไม่เกิน	5	วัน	 นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อนการลงทะเบียนรายวิชา 
ตามวรรคหนึ่ง	นักเรียนต้องชำาระค่าปรับตามที่สถานศึกษากำาหนด

	 ข้อ	27	นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากำาหนดตามข้อ	26	 
ถา้ประสงคจ์ะรักษาสภาพนักเรียน	ตอ้งตดิตอ่รักษาสภาพนักเรียนภายใน	15	วนั	นับแตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุ 
การลงทะเบียน	หากพ้นกำาหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียนเว้นแต่มีเหตุผลสมควร

	 ข้อ	28	การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา

	 ข้อ	29	นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง	ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำาหนด 
ในกรณทีีนั่กเรียนไมส่ามารถมาลงทะเบยีนรายวชิาดว้ยตนเองได	้จะมอบหมายใหผู้้อืน่มาลงทะเบยีนแทน
ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ	ไป
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	 ข้อ	30	นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ	22	หน่วยกิต	สำาหรับการเรียน 
แบบเต็มเวลา	และได้ไม่เกินภาคเรียนละ	12	หน่วยกิต	สำาหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา	ส่วนการ 
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน	ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน	12	หน่วยกิต	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 
หัวหน้าสถานศึกษาหากสถานศึกษามีเหตุผลและความจำาเป็นในการให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชา 
ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น	อาจทำาได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

	 ข้อ	31	นักเรียนทีข่อโอนผลการเรียนรายวชิาตามขอ้	59	และขอ้	60	ตอ้งลงทะเบยีนเรียนรายวชิา 
ในสถานศึกษาที่ขอสำาเร็จการศึกษา	 ไม่น้อยกว่า	 1	ภาคเรียน	 นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ตาม	ข้อ	66	ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสำาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	 
1	ใน	3	ของจำานวนหน่วยกติ	ทีร่ะบไุวใ้นหลกัสตูรแตล่ะประเภทวชิาและสาขาวชิา	และตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากำาหนด

สวนที่ 3 
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา

	 ข้อ	32	นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว	หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทำา 
ภายใน	15	วัน	 นับแต่วันเปิดภาคเรียน	หรือภายใน	5	วัน	 นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อนส่วน 
การขอถอนรายวิชาต้องกระทำาภายใน	30	วัน	 นับแต่วันเปิดภาคเรียน	หรือภายใน	10	วันนับแต่ 
วันเปดิภาคเรียนฤดรู้อนการถอนรายวชิาภายหลงักำาหนดตามวรรคหน่ึงอาจกระทำาไดถ้า้หวัหน้าสถานศกึษา
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร

	 การขอเปลี่ยน	ขอเพิ่ม	หรือขอถอนรายวิชา	ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ 
ครูผู้สอนประจำารายวิชา

	 ข้อ	33	การถอนรายวิชาภายในกำาหนด	ตามข้อ	32	ให้ลงอักษร	“ถ.น.”	ในระเบียนแสดง 
ผลการเรียนช่อง	“ผลการเรียน”การถอนรายวิชาภายหลังกำาหนดตามข้อ	32	และหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร	ให้ลงอักษร	“ถ.น.”	ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง	“ผลการเรียน”	
แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร	ให้ลงอักษร	“ถ.ล.”	ลงในระเบียนแสดง 
ผลการเรียนช่อง	“ผลการเรียน”

สวนที่ 4 
การเรียนโดยไมนับจำานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	 ข้อ	34	สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงเพื่อเป็น 
การเสริมความรู้	โดยไมนั่บจำานวนหน่วยกติของรายวชิาน้ันมารวมเพือ่การสำาเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรได้

	 ข้อ	35	เม่ือได้ทำาการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน	ให้บันทึก	“ม.ก.”	ลงในระเบียนแสดงผล 
การเรียนช่อง	“ผลการเรียน”	ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น	และให้ถือเป็นการสิ้นสุด
สำาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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สวนที่ 5 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิ์ในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

	 ข้อ	36	นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าร้อยละ	 80	 ของเวลาเรียน 
สำาหรับรายวิชาน้ัน	 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนในกรณีที่มีความจำาเป็นอย่างแท้จริง	 
หวัหน้าสถานศึกษาอาจพจิารณาผ่อนผันใหเ้ปน็ราย	ๆ 	ไปนักเรียนทีไ่มม่สีทิธิเ์ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
ตามวรรคหนึ่ง	จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์	ตามข้อ	66	มิได้

	 ข้อ	37	การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ	ดังนี้

	 (1)	เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ	18	สัปดาห์

	 (2)	นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน	ให้นำาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง 
มารวมกัน

	 (3)	นักเรียนที่ลาออกแล้ว	ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน 
ที่เรียนแล้วมารวมกัน

	 (4)	นักเรียนที่ลาพักการเรียน	หรือการ½Öกอาชีพในภาคเรียนใด	ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน 
หรือ½Öกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน	ให้นับเวลาเรียนหรือ½Öกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน	 
หรือการ½Öกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน

	 (5)	รายวิชาที่มีครูผู้สอน	หรือครู½Öกตั้งแต่	2	คนขึ้นไป	และแยกกันสอน	ให้นำาเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครู½Öกทุกคนมารวมกัน

	 (6)	ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา	หรือเพิ่มรายวิชา	ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่

สวนที่ 6 
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

	 ข้อ	38	นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลา	ที่สถานศึกษา
กำาหนดหัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้

	 (1)	ประสบอุบัติเหตุ	หรือเจ็บป†วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

	 (2)	ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

	 (3)	เปน็ตวัแทนของสถานศึกษา	หรือสถานประกอบการ	ในการเขา้ร่วมประชมุ	หรือกจิกรรมพเิศษ 
อย่างอื่น	โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา

	 (4)	มีความจำาเป็นอย่างอื่น	โดยสถานศึกษา	หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นความจำาเป็นอย่างแท้จริง

	 ข้อ	39	นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน	ต้องยื่นคำาร้องพร้อม 
ทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า3วัน	หากไม่สามารถ 
กระทำาได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย	ๆ	ไป
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	 กรณทีีห่วัหน้าสถานศกึษาอนุญาตใหเ้ลือ่นได	้ใหบ้นัทกึ	“ม.ส.”	ลงในระเบยีนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง	 “ผลการเรียน”	และให้นักเรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน	10	 วัน	 
นับแต่วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถดำาเนินการได้	ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกำาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป

	 การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน	ให้สถานศึกษาทำาเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน

หมวด 3 
การประเมินผลการเรียน

สวนที่ 1 
หลักในการประเมินผลการเรียน

	 ข้อ	40	ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและ 
½Öกปฏิบัติในสถานศึกษา	และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและ½Öกปฏิบัติในสถานประกอบการ

	 ข้อ	41	ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต	 ตามสภาพจริงต่อเน่ือง 
ตลอดภาคเรียน	ทั้งด้านความรู้	ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียน 
การสอนการ½Öกปฏิบัติ	และงานที่มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน	ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์
รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและเน้ือหาวิชา	 โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม	 
ทั้งนี้จำานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา	ให้ถือตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร

สวนที่ 2 
วิธีประเมินผลการเรียน

	 ข้อ	42	ให้สถานศึกษา	พิจารณาทำาการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือ 
เ ม่ือสิ้นสุดการเรียน	 หรือการ½Öกปฏิบัติงานในทุกรายวิชาสำาหรับรายวิชาที่ เ รียนและ½Öกปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ	โดยครูนิเทศและครู½Öกร่วมกันประเมินผล 
การเรียน	เมื่อสิ้นสุดการเรียนและ½Öกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา

	 ข้อ	43	ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา	ดำาเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผลการเรียน

	 ข้อ	44	ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา	คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

	 	 ร้อยละ	80	ขึ้นไป	 ระดับผลการเรียน	4.0		 หมายถึง	ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

	 	 ร้อยละ	75-79	 ระดับผลการเรียน	3.5		 หมายถึง	ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

	 	 ร้อยละ	70-74		 ระดับผลการเรียน	3.0		 หมายถึง	ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

	 	 ร้อยละ	65-69		 ระดับผลการเรียน	2.5		 หมายถงึ	ผลการเรียนอยูใ่นเกณฑค์อ่นขา้งดี

	 	 ร้อยละ	60-64		 ระดับผลการเรียน	2.0		 หมายถึง	ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
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	 	 ร้อยละ	55-59		 ระดับผลการเรียน	1.5		 หมายถึง	ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน

	 	 ร้อยละ	50-54		 ระดับผลการเรียน	1.0		 หมายถงึ	ผลการเรยีนอยูใ่นเกณฑอ์อ่นมาก

	 	 ต่ำากว่าร้อยละ	50		 ระดับผลการเรียน	0		 หมายถึง	ผลการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์	(ตก)

	 ข้อ	45	รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ	44	ไม่ได้	ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้

	 	 ข.ร.	หมายถึง	ขาดเรียน	ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน	เน่ืองจากมีเวลาเรียน 
ต่ำากว่าร้อยละ	80	โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร

	 	 ข.ป.	หมายถงึ	ขาดการปฏิบัติงาน	หรือปฏิบัติงานไม่ครบ	โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร	สำาหรับรายวิชาที่เรียนหรือ½Öกปฏิบัติในสถานประกอบการ

	 	 ข.ส.	หมายถึง	ขาดการวดัผลปลายภาคเรียน	โดยสถานศึกษาพจิารณาแลว้เหน็วา่ไม่มีเหตผุล
สมควร

	 	 ถ.ล.	หมายถึง	ถอนรายวชิาภายหลงักำาหนด	โดยสถานศกึษาพจิารณาแลว้เหน็วา่ไมม่เีหตผุล
สมควร

	 	 ถ.น.	หมายถึง	ถอนรายวิชาภายในกำาหนด

	 	 ท.		หมายถึง	ทุจริตในการสอบ	หรืองานที่มอบหมายให้ทำา

	 	 ม.ส.	หมายถึง	ไม่สมบูรณ์	 เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน	โดยได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา	หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำาหนด

	 	 ม.ท.	หมายถึง	ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา
กำาหนด

	 	 ผ.		หมายถึง	ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำาหนด	หรือผลการประเมินผ่าน

	 	 ม.ผ.	หมายถึง	ไม่เข้าร่วมกิจกรรม	หรือผลการประเมินไม่ผ่าน

	 	 ม.ก.	หมายถึง	การเรียนโดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรและผลการประเมินผ่าน

	 ข้อ	46	ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น	0	(ศูนย์)	เฉพาะรายวิชา

	 	 (1)	ได้	ข.ร.

	 	 (2)	ได้	ข.ป.

	 	 (3)	ได้	ข.ส.

	 	 (4)	ได้	ถ.ล.

	 	 (5)	ได้	ท.

	 	 (6)	ได้	ม.ท.

	 ข้อ	47	นักเรียนที่ทำาการทุจริต	หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ	หรืองานที่มอบหมายให้ทำา 
ในรายวิชาใด	ให้สถานศึกษาพิจารณาดำาเนินการ	ดังนี้
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	 	 (1)	ให้ได้คะแนน	0	(ศูนย์)	เฉพาะครั้งนั้น	หรือ

	 	 (2)	ใหร้ะดับผลการเรียนเปน็	0	(ศนูย)์	โดยบนัทกึ	“ท.”	ลงในระเบยีนแสดงผลการเรียนชอ่ง 
“ผลการเรียน”	ในรายวิชานั้น	หรือ

	 	 (3)	ดำาเนินการตาม	(2)	และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากำาหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี

	 ข้อ	48	การคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย	ให้ปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 (1)	ใหน้ำาผลบวกของผลคณูระหวา่งจำานวนหน่วยกติของแตล่ะรายวชิากบัระดับผลการเรียน
หารด้วยผลบวกของจำานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา	คิดทศนิยมสองตำาแหน่งไม่ปัดเศษ

	 	 (2)	ให้คำานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย	จากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนตามข้อ	44	และข้อ	46 
สำาหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ำา	เรียนแทน	ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจำานวนหน่วยกิตตามข้อ	49

	 	 (3)	ให้คำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย	ดังนี้

	 	 	 	ก.	ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคเรียน	คำานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง	ๆ

	 	 	 	ข.	 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	คำานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ 
ผลการเรียน	ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป

	 ข้อ	49	นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำารายวชิาทีไ่ด้ระดับผลการเรียนต่ำากวา่	2.0	หรือเลอืกเรียน
รายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก	เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้นให้สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการดำาเนินการให้เรียนซ้ำาหรือเรียนแทน	ภายในเวลาก่อนสำาเร็จการศึกษา

	 การเรียนซ้ำารายวชิา	ใหนั้บจำานวนหน่วยกติสะสมเพยีงคร้ังเดียว	สว่นการเรียนแทนใหนั้บเฉพาะ
จำานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจำานวนหน่วยกิตสะสม

	 การนับจำานวนหน่วยกติสะสมในกรณน้ีี	จะกระทำาเม่ือนักเรียนไดร้ะดับผลการเรียน	ตัง้แต	่2.0	ขึน้ไป 
รายวชิาทีเ่รียนซ้ำาหรือเรียนแทนแลว้ไดร้ะดบัผลการเรียน	0	(ศนูย)์	ใหถื้อระดบัผลการเรียนต่ำากวา่	2.0	ตามเดมิ 
ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน	0	(ศูนย์)	ตามข้อ	47	(2)	หรือ	(3)

	 ข้อ	50	กรณีตามข้อ	49	การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำาให้นับ 
จำานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงคร้ังเดียว	ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจำานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร

	 ข้อ	51	ผู้ที่ได้	ม.ส.	ตามข้อ	39	และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน
เวลาทีส่ถานศึกษากำาหนด	ใหส้ถานศึกษาบนัทกึ	“ม.ท.”	ลงในระเบยีนแสดงผลการเรียนชอ่ง	“ผลการเรียน” 
เว้นแต่ได้	ม.ส.	ตามข้อ	38	(3)	ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย	ๆ	ไป

	 กรณผู้ีทีไ่ด้	ม.ส.	เน่ืองจากไมส่ามารถสง่งานอนัเปน็สว่นประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตามกำาหนด 
ให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน	10	วัน	นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา	หากไม่สามารถดำาเนินการได้
ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่	เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น	ที่หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นสมควร	ทั้งนี้	ให้ดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
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	 ข้อ	52	นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา	หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพกำาหนด	ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากำาหนด

	 นักเรียนจะสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้	จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด

	 ข้อ	53	นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า	 
2	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำาหนด	โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนเมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติ
กจิกรรมครบถว้นตามเกณฑใ์นภาคเรียนใด	ถอืวา่ประเมนิผ่านในภาคเรียนน้ัน	ใหบ้นัทกึชือ่กจิกรรมและ
ตัวอักษร	“ผ.”	ในระเบียนแสดงผล

	 การเรียน	ชอ่ง	“ผลการเรียน”	หากนักเรียนเขา้ร่วมปฏบิตักิจิกรรมไมค่รบตามเกณฑใ์นภาคเรียนใด 
ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้น้ันไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ	 ให้ปฏิบัติ
ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษากำาหนด	 เม่ือนักเรียนดำาเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน	 
แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร	“ผ.”	ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนน้ันถ้านักเรียน
ดำาเนินการไม่ครบถ้วน	ถือว่าประเมินไม่ผ่าน	ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร	“ม.ผ.”	ให้นักเรียนที่ 
เข้า½Öกอาชีพ	หรือ½Öกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
ที่สถานประกอบการจัดตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ

สวนที่ 3 
การตัดสินผลการเรียน

	 ข้อ	54	การตัดสินผลการเรียนให้ดำาเนินการ	ดังนี้

	 (1)	ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา

	 (2)	รายวชิาทีมี่ระดบัผลการเรียนตัง้แต	่1.0	ขึน้ไป	ถอืวา่ประเมนิผ่านและใหนั้บจำานวนหน่วยกติ
ของรายวิชานั้นเป็นจำานวนหน่วยกิตสะสม

	 (3)	เม่ือได้ประเมินผลการเรียนแล้ว	 นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน	0	(ศูนย์)	ตามข้อ	44 
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก	1	คร้ัง	ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกำาหนด 
ไม่เกิน	10	วัน	นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา	เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เหน็สมควร	หากผลการประเมินใหมไ่มผ่่าน	ถา้เปน็รายวชิาบงัคบัใหเ้รียนซ้ำารายวชิาน้ันถา้เปน็รายวชิาเลอืก 
จะเรียนซ้ำา	หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้	 โดยจำานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เรียนแทน	 
และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด

	 (4)	การประเมินใหม่ตาม	(3)	ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน	1.0ข้อ	55	การตัดสินผลการเรียน
เพื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้

	 	 1)	 ได้รายวิชาและจำานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา	ครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ 
ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา	และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำาหนด
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	 	 2)	ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า	2.00

	 	 3)	ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

	 	 4)	ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำาหนด	และ	
“ผ่าน”	ทุกภาคเรียน

	 ข้อ	56	ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	 ข้อ	57	เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ	2	ภาคเรียน	และได้รับการประเมินใหม่ 
หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า	 1.50	 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ 
ให้พ้นสภาพนักเรียน

	 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ	4	ภาคเรียน	และได้รับการประเมินใหม่แล้ว	หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า	1.75	ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป	หรือให้พ้นสภาพนักเรียน

	 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ	6	ภาคเรียน	และได้รับการประเมินใหม่แล้ว	หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า	1.90	ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป	หรือให้พ้นสภาพนักเรียน

	 ข้อ	58	นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม	6	ภาคเรียน	แล้วแต่ยัง
ไม่เข้าเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ตามข้อ	55	ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป 
หรือให้พ้นสภาพนักเรียน	ทั้งน้ี	ให้เรียนได้ไม่เกิน	12	ภาคเรียน	นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 
โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

	 นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ที่สถานศึกษากำาหนดแล้ว	แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ตามข้อ	55ให้สถานศึกษา
พิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป	หรือให้พ้นสภาพนักเรียน	ทั้งนี้	ให้เรียนได้ไม่เกิน	16	ภาคเรียน	นับตั้งแต่
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

สวนที่ 4 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้

	 ข้อ	59	การโอนผลการเรียนสำาหรับนักเรียนจากสถานศกึษาซึง่ใชห้ลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี	
พุทธศักราชเดียวกัน	ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชานอกจากรายวิชา 
ทีไ่ดร้ะดบัผลการเรียนต่ำากวา่	2.0	สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทำาการประเมนิใหมจ่นเหน็วา่ได้ผลการเรียน
ถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้

	 ข้อ	60	สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ำ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

	 (1)	 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเน้ือหาใกล้เคียงกันไม่ต่ำากว่าร้อยละ	60	และ 
มีจำานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร

	 (2)	รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่	2.0	ขึ้นไป	โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือ
จะทำาการประเมินใหม่แล้ว	จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
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	 ข้อ	61	เม่ือนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา	ให้สถานศึกษาดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 
การวัดผลปลายภาคเรียน	ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน

	 ข้อ	62	การบันทึกผลการเรียนตามข้อ	59	และข้อ	60	ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้ 
รหสัวชิาและชือ่รายวชิาตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี	พทุธศักราชทีใ่ชใ้นปจัจุบนัโดยแสดงหมายเหตุ
ว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน

	 ข้อ	63	สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น 
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำาการสอนในรายวิชาน้ันได้	โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเน้ือหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควรและให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทำาความตกลงร่วมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน

	 ข้อ	64	ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ	63 
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน	ดังนี้

	 (1)	รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่	2.0	ขึ้นไป	หรือ

	 (2)	รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำากว่า	 2.0	 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือ
ไม่ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาทั้งน้ี	 ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาต 
ใหไ้ปเรียนการบนัทกึผลการเรียนลงในระเบยีนแสดงผลการเรียน	ใหใ้ชร้หสัวชิาและชือ่รายวชิาของหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน	โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน

	 ข้อ	65	กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ	59	และข้อ	60	ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามที่ได้
จากการประเมินใหม่	แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม

	 ข้อ	66	นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ	หรือ½Öกงานในสถานประกอบการ 
หรือทำางานในอาชีพน้ันอยู่แล้ว	หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน	หรือเข้าเรียน
แล้วแต่ได้เรียนหรือ½Öกปฏิบัติในสถานประกอบการ	จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
เพือ่นับจำานวนหน่วยกติสะสมสำาหรับรายวชิาน้ันกไ็ด	้โดยเทยีบโอนไดไ้มเ่กนิ	2	ใน	3	ของจำานวนหน่วยกติ 
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา	และสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำาหนดการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กำาหนดถ้าผลการประเมินไม่ผ่านนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนน้ัน	หรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้

	 ข้อ	67	นักเรียนทีส่ถานศกึษาใหพ้น้สภาพนักเรียนตามขอ้	57	หรือขอ้	58	แลว้สอบเขา้เรียนใหม ่
ในสถานศึกษาเดิม	หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้	ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยัง
ปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน	และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่	2.0	ขึ้นไป
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หมวด 4 
เอกสารการศึกษา

	 ข้อ	68	สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 (1)	ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบน้ีใช้ชื่อย่อว่า	“รบ.1	ปวช.”	และ
ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

	 การจัดทำาระเบียนแสดงผลการเรียน	ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำา	ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง 
วนัเดอืน	ป	ีและใหห้วัหน้าสถานศึกษาเปน็ผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำาเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร

	 (2)	ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ	ตามแบบท่ีกำาหนดท้ายระเบียบน้ีและต้องเก็บรักษา 
ไว้ตลอดไป

	 การจัดทำาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ	ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำา
ลงลายมือชื่อ	พร้อมทั้ง	วัน	 เดือน	ปี	และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ 
การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	 (3)	แบบรายงานผลการเรียนของผู้ทีส่ำาเร็จการศึกษาตามแบบทีก่ำาหนดทา้ยระเบยีบน้ีใชช้ือ่ยอ่วา่	 
“รบ.2	ปวช.”	และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

	 (4)	ประกาศนียบัตรและวุ²ิบัตร	ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้

	 (5)	สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น 
สมุดบันทึกการ½Öกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ	หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน 
ของนักเรียน

	 (6)	ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	69	ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำาตอบ	และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปีการศึกษา

	 ข้อ	70	ใหส้ถานศกึษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนใหนั้กเรยีนและผู้ปกครองทราบทกุภาคเรียน

	 ข้อ	71	ใหใ้ชส้ำาเนาคู่ฉบบัระเบยีนแสดงผลการเรียน	และสำาเนาคู่ฉบบัระเบยีนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษ	เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน

	 ข้อ	72	ให้สถานศึกษาออกสำาเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน	สำาเนาคู่ฉบับระเบียน 
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ	ประกาศนียบัตรและวุ²ิบัตร	แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

	 ข้อ	73	การทำาสำาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน	จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสำาเนาเอกสารตาม 
ต้นฉบับก็ได้	แล้วให้เขียนหรือประทับตรา	“สำาเนาถูกต้อง”	ส่วนการทำาสำาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสำาเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้	แล้วให้เขียนหรือประทับตรา 
“CERTIFIED TRUE COPY”	
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	 ใหห้วัหน้างานทะเบยีน	หรือผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ำาการแทนลงลายมอืช่ือรับรองสำาเนาพร้อมทัง้ 
วัน	เดือน	ปี	ที่ออกสำาเนา	และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกำากับที่รูปถ่าย

	 ข้อ	74	นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน	 หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน	หรือใบรับรองผลการเรียนแล้ว 
แต่กรณี	ใบรับรองนี้มีอายุ	60	วัน	โดยให้สถานศึกษากำาหนดวันหมดอายุไว้ด้วย

หมวด 5 

บทเฉพาะกาล

	 ข้อ	75	สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช	2556	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	พุทธศักราช	2556	ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่านักเรียน 
จะสำาเร็จการศึกษา

	 ข้อ	76	ในระหว่างที่ยังมิได้กำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	แนวปฏิบัติ	หรือข้อบังคับกรณีใด 
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้	ให้นำาหลักเกณฑ์	วิธีการ	แนวปฏิบัติ	หรือข้อบังคับที่กำาหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน	 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี	ทั้งน้ี	จนกว่าจะมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ	แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้

	 ในกรณีที่ไม่อาจนำาหลักเกณฑ์	วิธีการ	หรือแนวปฏิบัติที่กำาหนดไว้แล้วมาใช้บังคับการจะ 
ดำาเนินการประการใดให้เป็นอำานาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	24	กันยายน	พ.ศ.	2562

ณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือใหการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 
เปนไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564  และในการประชุม
ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2564  จึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไว  ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ขอ ๔ ใหใชระเบียบน้ีบังคับแกสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 
ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษากําหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  หมายความวา  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา  ใชอักษรยอวา  “ปวส.” 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  วิทยาลัย  หรือหนวยงานทางการศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอื่น 
ของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หัวหนาสถานศึกษา”  หมายความวา  ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือหัวหนาหนวยงาน 
ทางการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หนวยงานตนสังกัด”  หมายความวา  หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยูในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พ.ศ. 2564
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“ผูเขาเรียน”  หมายความวา  ผูที่สมัครเขาเปนนักศึกษาในสถานศึกษา  หรือสมัครฝกอาชีพ 
กับสถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา   

“นักศึกษา”  หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

“ภาคเรียน”  หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอน  โดยกําหนดให  ๑  ป
การศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  ๑๘  สัปดาห   

“ภาคเรียนฤดูรอน”  หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

“การเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความวา  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ 
หรือภาคฤดูรอนที่ใชเวลาในชวงของวันทําการ  โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน
ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกําหนดสําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไมเต็มเวลา”  หมายความวา  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ภาคเรียนปกติที่ใชเวลานอกเวลาของวันทําการ  โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน
ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  บริษัท  หางหุนสวน  ราน  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงาน 
ของรัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผูปกครอง”  หมายความวา  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดแูลและใหความอุปการะ
แกนักศึกษา  และใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักศึกษาในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษา  และฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  
หรือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก  
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล 
ที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความวา   การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุน 
ในการกําหนดจุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคคลแตละกลุม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
โดยนักศึกษาใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

“ผูควบคุมการฝก”  หมายความวา  ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักศึกษา 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝก”  หมายความวา  ผูทําหนาที่สอน  ฝก  อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ  ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“ครูนิเทศก”  หมายความวา  ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่นิเทศ  ใหคําปรึกษา
แนะนําแกนักศึกษาที่ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความวา  ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนํา    
ใหคําปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับมาตรฐานอาชีพ  
เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  การทดสอบความรู  ทักษะ  ความสามารถ  
ในการประยุกตใชและความรับผิดชอบ  ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑการตัดสินไวชัดเจน   พรอมทั้งจัดดําเนินการประเมิน 
ภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  คณะกรรมการผูทําหนาที่รับผิดชอบ 
ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 

ขอ 6 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้    
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผูเขาเรียนและสภาพนักศึกษา 

 
 

สวนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูและคุณสมบตัิของผูเขาเรียน 

 
 

ขอ 7 ผูเขาเรียน  ตองมีพ้ืนความรู  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   

ผูเขาเรียนท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา  
และสาขาวิชาท่ีกําหนด  หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ตองเรียนรายวิชา 
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผาน  ใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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“ผูเขาเรียน”  หมายความวา  ผูที่สมัครเขาเปนนักศึกษาในสถานศึกษา  หรือสมัครฝกอาชีพ 
กับสถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา   

“นักศึกษา”  หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

“ภาคเรียน”  หมายความวา  ชวงเวลาท่ีสถานศึกษาเปดทําการสอน  โดยกําหนดให  ๑  ป
การศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  ๑๘  สัปดาห   

“ภาคเรียนฤดูรอน”  หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

“การเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความวา  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ 
หรือภาคฤดูรอนที่ใชเวลาในชวงของวันทําการ  โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน
ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไมเต็มเวลา”  หมายความวา  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ภาคเรียนปกติที่ใชเวลานอกเวลาของวันทําการ  โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน
ตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กําหนดสําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  บริษัท  หางหุนสวน  ราน  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงาน 
ของรัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีรวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผูปกครอง”  หมายความวา  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดแูลและใหความอุปการะ
แกนักศึกษา  และใหคํารับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักศึกษาในระหวางท่ีเรียนอยูในสถานศึกษา  และฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  
หรือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก  
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล 
ที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความวา   การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุน 
ในการกําหนดจุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของบุคคลแตละกลุม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
โดยนักศึกษาใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

“ผูควบคุมการฝก”  หมายความวา  ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักศึกษา 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝก”  หมายความวา  ผูทําหนาที่สอน  ฝก  อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ  ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“ครูนิเทศก”  หมายความวา  ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาท่ีนิเทศ  ใหคําปรึกษา
แนะนําแกนักศึกษาที่ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพและฝกอาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความวา  ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนํา    
ใหคําปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพ  
เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  การทดสอบความรู  ทักษะ  ความสามารถ  
ในการประยุกตใชและความรับผิดชอบ  ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑการตัดสินไวชัดเจน   พรอมท้ังจัดดําเนินการประเมิน 
ภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  คณะกรรมการผูทําหนาที่รับผิดชอบ 
ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 

ขอ 6 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้    
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผูเขาเรียนและสภาพนักศึกษา 

 
 

สวนท่ี  ๑ 
พ้ืนความรูและคุณสมบตัิของผูเขาเรียน 

 
 

ขอ 7 ผูเขาเรียน  ตองมีพ้ืนความรู  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   

ผูเขาเรียนที่ไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา  
และสาขาวิชาท่ีกําหนด  หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ตองเรียนรายวิชา 
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผาน  ใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

หมวด ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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ความในขอนี้  ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางสวนของรายวิชา
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

ขอ ๘ ผูเขาเรียน  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบรอย 
(๒) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน   
(๓) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง  โดยมีบัตรประจําตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(๔) มีความเคารพ  เล่ือมใส  ศรัทธาตอสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๖) สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี   ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุ 

ไมต่ํากวา  ๑๗  ปบริบูรณ  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ  ของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได

ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

สวนที ่ ๒ 
การรบัผูเขาเรียน 

 
 

ขอ ๙ การรับผูเขาเรียน  ใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ทําการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ   ตามความตองการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  และสอบสัมภาษณดวยก็ได 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 
ที่กําหนด 

(๓) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ  ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับ
การสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  นับแตวันประกาศผลการสอบ 

การรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเปนผูสอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ไดตกลงรวมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบใหสถานศึกษา
เปนผูดําเนินการ  หรือดําเนินการรวมกันก็ได 

การรับผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ  ของสถานศึกษาใหสถานศึกษาคัดเลือกผูเขาเรียน 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา  เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก  หรือไดรับ
การคัดเลือก 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ 
การรับผู้เข้าเรียน

สวนที่  ๓ 
การเปนนักศึกษา 

 
 

ขอ ๑๑ ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษา  เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษา 
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเอง   พรอมทั้ง

แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน   เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด   
โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามที่สถานศึกษากําหนด  ทั้งนี้  ใหเสร็จส้ินกอนวันเปดภาคเรียน   
โดยมีผูปกครอง  ซึ่งสถานศึกษาเช่ือถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว   

ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมก็ได 

ใหสถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผูปกครอง  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เพ่ือใหทราบแนวทาง 
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษา   โดยใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยบัตรประจําตัวนักเรียนและนกัศึกษา 

บัตรประจําตัวนี้ ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้น   
แตตองไมเกิน  ๒  ป  นับแตวันออกบัตร  ถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพเปนนักศึกษา  
ก็ใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปนป ๆ  ไป  และใหสงคืนบัตรประจําตัวตอสถานศึกษาเม่ือพนสภาพ 
การเปนนักศึกษา 

สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให  หรือจะออกใหใหมตามความตองการ 
ของสถานประกอบการก็ได 

ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาแตงตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน   
ใหคําปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  และใหสถานประกอบการ 
จัดใหมีผูควบคุมการฝกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

สวนที ่ ๔ 
การพนสภาพและคนืสภาพนักศึกษา 

 
 

ขอ ๑๔ การพนสภาพนักศึกษา  เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแกกรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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ความในขอนี้  ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางสวนของรายวิชา
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

ขอ ๘ ผูเขาเรียน  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
(๑) มีความประพฤติเรียบรอย 
(๒) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน   
(๓) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง  โดยมีบัตรประจําตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาตอสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๖) สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี   ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุ 

ไมต่ํากวา  ๑๗  ปบริบูรณ  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ  ของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได

ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

สวนที ่ ๒ 
การรับผูเขาเรียน 

 
 

ขอ ๙ การรับผูเขาเรียน  ใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ทําการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ   ตามความตองการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  และสอบสัมภาษณดวยก็ได 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 
ที่กําหนด 

(๓) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ  ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  นับแตวันประกาศผลการสอบ 

การรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเปนผูสอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนท่ีไดตกลงรวมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบใหสถานศึกษา
เปนผูดําเนินการ  หรือดําเนินการรวมกันก็ได 

การรับผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ  ของสถานศึกษาใหสถานศึกษาคัดเลือกผูเขาเรียน 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา  เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก  หรือไดรับ
การคัดเลือก 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

สวนที่  ๓ 
การเปนนักศึกษา 

 
 

ขอ ๑๑ ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษา  เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษา 
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเอง   พรอมท้ัง

แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน   เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด   
โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามที่สถานศึกษากําหนด  ทั้งนี้  ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคเรียน   
โดยมีผูปกครอง  ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว   

ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมก็ได 

ใหสถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผูปกครอง  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เพ่ือใหทราบแนวทาง 
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษา   โดยใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยบัตรประจําตัวนักเรียนและนกัศึกษา 

บัตรประจําตัวนี้ ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้น   
แตตองไมเกิน  ๒  ป  นับแตวันออกบัตร  ถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพเปนนักศึกษา  
ก็ใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปนป ๆ  ไป  และใหสงคืนบัตรประจําตัวตอสถานศึกษาเม่ือพนสภาพ 
การเปนนักศึกษา 

สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให  หรือจะออกใหใหมตามความตองการ 
ของสถานประกอบการก็ได 

ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาแตงตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน   
ใหคําปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  และใหสถานประกอบการ 
จัดใหมีผูควบคุมการฝกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

สวนท่ี  ๔ 
การพนสภาพและคนืสภาพนักศึกษา 

 
 

ขอ ๑๔ การพนสภาพนักศึกษา  เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแกกรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ 
การเป็นนักศึกษา

ส่วนที่ ๔ 
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  ขาดการฝกอาชีพ  หรือขาดการติดตอ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา  ๑๕  วันติดตอกัน  ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาเลาเรียน
หรือรับการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือรับการฝกอาชีพ   

 ข. ไมยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนภายใน   ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตามขอ  ๒๐ 

 ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ  ๒๗   
 ง. ไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรูตามขอ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามขอ  8 
 ช. พนสภาพนักศึกษาตามขอ  ๕๗  หรือตามขอ  ๕๘ 
ขอ ๑๕ ผูที่พนสภาพนักศึกษาตามขอ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถาประสงคจะขอคืนสภาพ 

การเปนนักศึกษา  จะตองยื่นคํารองขอตอสถานศึกษาภายใน  ๑  ป  นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักศึกษา 
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได  เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนโดยอยูในดุลพินิจ 
ของหัวหนาสถานศึกษา 

ขอ ๑๖ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ  ๑๕  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ตองเขาเรียนในสัปดาหแรกของภาคเรียน  เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีไดลงทะเบียนรายวิชาไว  มานับรวมเพ่ือพิจารณาตัดสิน 

การสําเร็จการศึกษาดวย  

สวนที ่ ๕ 
การพักการเรียน 

 
 

ขอ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 

(๑) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา   หรือดูงาน  หรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเขารวมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแกการสงเสริม 

(๒) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน  โดยมีคํารับรองของแพทยปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด 
(๔) เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๕ 
การพักการเรียน

ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา  ๑  ป
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนท่ีได 
ตามที่เห็นสมควร 

นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ   ตามที่สถานศึกษากําหนด  แตถานักศึกษาไดชําระเงนิคาธรรมเนียมตาง ๆ   ครบถวน
สําหรับภาคเรียนนั้นแลวไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ขอ ๑๘ นักศึกษาท่ีขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝกอาชีพ  ตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร
ตอสถานศึกษา  โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง  สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ได 
เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพได  มิฉะน้ันจะถือวาขาดเรียน  เวนแตมีเหตุผลสมควร 

ขอ ๑๙ การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  ใหสถานศึกษาทําหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ   เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะท่ีไมมีผูปกครองมอบตัว   
ใหแจงนักศึกษาโดยตรง 

ขอ ๒๐ นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพแลว  ใหยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียน   
หรือการฝกอาชีพตอสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด  หากพนกําหนดน้ี 
ใหถือวาพนสภาพนักศึกษา  เวนแตมีเหตุผลสมควร 

สวนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ขอ ๒๑ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา  ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง 
การลาออก  เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ 

ขอ ๒๒ นักศึกษาท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน   ใหถือวา
นักศึกษาผูนั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจัดการเรียน 

 
 

สวนที ่ ๑ 
การเปดเรียน 

 
 

ขอ ๒๓ ใหสถานศึกษากําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยปการศึกษา  การเปดและปดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียน
แตกตางไปจากระเบียบดังกลาว  ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  ขาดการฝกอาชีพ  หรือขาดการติดตอ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา  ๑๕  วันติดตอกัน  ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียน
หรือรับการฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือรับการฝกอาชีพ   

 ข. ไมยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนภายใน   ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตามขอ  ๒๐ 

 ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ  ๒๗   
 ง. ไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรูตามขอ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียนตามขอ  8 
 ช. พนสภาพนักศึกษาตามขอ  ๕๗  หรือตามขอ  ๕๘ 
ขอ ๑๕ ผูที่พนสภาพนักศึกษาตามขอ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถาประสงคจะขอคืนสภาพ 

การเปนนักศึกษา  จะตองยื่นคํารองขอตอสถานศึกษาภายใน  ๑  ป  นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักศึกษา 
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได  เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนโดยอยูในดุลพินิจ 
ของหัวหนาสถานศึกษา 

ขอ ๑๖ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ  ๑๕  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ตองเขาเรียนในสัปดาหแรกของภาคเรียน  เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนรายวิชาไว  มานับรวมเพ่ือพิจารณาตัดสิน 

การสําเร็จการศึกษาดวย  

สวนที ่ ๕ 
การพักการเรียน 

 
 

ขอ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปน้ี 

(๑) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา   หรือดูงาน  หรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเขารวมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแกการสงเสริม 

(๒) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน  โดยมีคํารับรองของแพทยปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด 
(๔) เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา  ๑  ป
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนท่ีได 
ตามที่เห็นสมควร 

นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ   ตามที่สถานศึกษากําหนด  แตถานักศึกษาไดชําระเงนิคาธรรมเนียมตาง ๆ   ครบถวน
สําหรับภาคเรียนนั้นแลวไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ขอ ๑๘ นักศึกษาท่ีขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝกอาชีพ  ตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร
ตอสถานศึกษา  โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง  สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมก็ได 
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพได  มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียน  เวนแตมีเหตุผลสมควร 

ขอ ๑๙ การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  ใหสถานศึกษาทําหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ   เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะท่ีไมมีผูปกครองมอบตัว   
ใหแจงนักศึกษาโดยตรง 

ขอ ๒๐ นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ  เมื่อครบกําหนดเวลาท่ีลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพแลว  ใหยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียน   
หรือการฝกอาชีพตอสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด  หากพนกําหนดน้ี 
ใหถือวาพนสภาพนักศึกษา  เวนแตมีเหตุผลสมควร 

สวนท่ี  ๖ 
การลาออก 

 
 

ขอ ๒๑ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา  ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง 
การลาออก  เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ 

ขอ ๒๒ นักศึกษาท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน   ใหถือวา
นักศึกษาผูนั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการเรียน 

 
 

สวนท่ี  ๑ 
การเปดเรียน 

 
 

ขอ ๒๓ ใหสถานศึกษากําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยปการศึกษา  การเปดและปดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียน
แตกตางไปจากระเบียบดังกลาว  ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๖ 
การลาออก

ส่วนที่ ๑ 
การเปิดเรียน

หมวด ๒ 
การจัดการเรียน

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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ขอ ๒๔ สถานศึกษาท่ีเปดภาคเรียนฤดูรอน  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

สวนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ขอ ๒๕ สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตาง  ๆ  ใหเสร็จ
กอนวันเปดภาคเรียน 

ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ   ๒๕  ก็ได 
โดยใหสถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่ เห็นสมควร   แตตองไมเกิน  ๑๕  วัน   
นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือไมเกิน  ๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักศึกษาตองชําระคาปรับตามที่สถานศึกษากําหนด 
ขอ ๒๗ นักศึกษาท่ีมิไดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดตามขอ  ๒๖   

ถาประสงคจะรักษาสภาพนักศึกษา  ตองติดตอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักศึกษา  เวนแตมีเหตุผลสมควร 

ขอ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครทูี่ปรึกษา 
ขอ ๒๙ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด   
ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได   จะมอบหมายใหผูอื่น 

มาลงทะเบียนแทนใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 
นักศึกษาท่ีประสงคขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา   ใหหัวหนาสถานศึกษา

พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ   ไป  ทั้งนี้  ตองชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนวันเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
ขอ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกินภาคเรียนละ  ๒๒  หนวยกิต  สําหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และไดไมเกินภาคเรียนละ  ๑๒  หนวยกิต  สําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา  สวนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน  ใหลงทะเบียนไดไมเกิน  ๑๒  หนวยกิต  เวนแตไดรับอนุญาตจาก 
หัวหนาสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีแตกตางไป
จากเกณฑขางตน  อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๑ นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา  ไมนอยกวา  ๑  ภาคเรียน 

นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ  ๖๖  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา  ๑  ใน  ๓  ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา

สวนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ขอ ๓๒ นักศึกษาจะขอเปล่ียนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทํา
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน   
สวนการขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได  ถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา 
มีเหตุผลสมควร 

การขอเปล่ียน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
และครูผูสอนประจํารายวิชา 

ขอ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามขอ  ๓๒  ใหลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผล 
การเรียนชอง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ  ๓๒  และหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร  
ใหลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”  แตถาหัวหนาสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน” 

สวนที ่ ๔ 
การเรียนโดยไมนับจาํนวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 
 

ขอ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงเพ่ือเปนการเสริมความรู  
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ันมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได 

ขอ ๓๕ เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวผาน  ใหบันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”  ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึกรายวิชานั้น  และใหถือเปน 
การสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

สวนที ่ ๕ 
การนับเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเขารับการวัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

 
 

ขอ ๓๖ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ   ๘๐  ของเวลาเรียน 
สําหรับรายวิชาน้ัน  จึงจะมีสิทธิ์เขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง  หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวรรคหน่ึง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรูและประสบการณตามขอ  ๖๖  มิได 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู36



ขอ ๒๔ สถานศึกษาท่ีเปดภาคเรียนฤดูรอน  ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

สวนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ขอ ๒๕ สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตาง  ๆ  ใหเสร็จ
กอนวันเปดภาคเรียน 

ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ   ๒๕  ก็ได 
โดยใหสถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่ เห็นสมควร   แตตองไมเกิน  ๑๕  วัน   
นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือไมเกิน  ๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักศึกษาตองชําระคาปรับตามที่สถานศึกษากําหนด 
ขอ ๒๗ นักศึกษาท่ีมิไดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดตามขอ  ๒๖   

ถาประสงคจะรักษาสภาพนักศึกษา  ตองติดตอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพนกําหนดนี้ใหถือวาพนสภาพนักศึกษา  เวนแตมีเหตุผลสมควร 

ขอ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครทูี่ปรึกษา 
ขอ ๒๙ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด   
ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได   จะมอบหมายใหผูอื่น 

มาลงทะเบียนแทนใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 
นักศึกษาท่ีประสงคขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา   ใหหัวหนาสถานศึกษา

พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ   ไป  ทั้งนี้  ตองชําระเงินใหเสร็จสิ้นกอนวันเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
ขอ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกินภาคเรียนละ  ๒๒  หนวยกิต  สําหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และไดไมเกินภาคเรียนละ  ๑๒  หนวยกิต  สําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา  สวนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน  ใหลงทะเบียนไดไมเกิน  ๑๒  หนวยกิต  เวนแตไดรับอนุญาตจาก 
หัวหนาสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกตางไป
จากเกณฑขางตน  อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๑ นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา  ไมนอยกวา  ๑  ภาคเรียน 

นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ  ๖๖  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา  ๑  ใน  ๓  ของจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

สวนที่  ๓ 
การเปล่ียน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ขอ ๓๒ นักศึกษาจะขอเปล่ียนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทํา
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน   
สวนการขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหน่ึงอาจกระทําได  ถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา 
มีเหตุผลสมควร 

การขอเปล่ียน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
และครูผูสอนประจํารายวิชา 

ขอ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามขอ  ๓๒  ใหลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผล 
การเรียนชอง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ  ๓๒  และหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร  
ใหลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”  แตถาหัวหนาสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน” 

สวนท่ี  ๔ 
การเรียนโดยไมนับจาํนวนหนวยกติมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 
 

ขอ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเปนการเสริมความรู  
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ันมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได 

ขอ ๓๕ เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวผาน  ใหบันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”  ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึกรายวิชานั้น  และใหถือเปน 
การสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

สวนที ่ ๕ 
การนับเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเขารับการวัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

 
 

ขอ ๓๖ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ   ๘๐  ของเวลาเรียน 
สําหรับรายวิชาน้ัน  จึงจะมีสิทธิ์เขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง  หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวรรคหน่ึง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรูและประสบการณตามขอ  ๖๖  มิได 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ 
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา

ส่วนที่ ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ�านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ส่วนที่ ๕ 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 37



ขอ ๓๗ การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห 
(๒) นักศึกษาท่ียายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน  ใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแหง

มารวมกัน 
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแลว  ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียน

ที่เรียนแลวมารวมกัน 
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน  การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพในภาคเรียนใด   

ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียน  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน   
ใหนับเวลาเรียน  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพกอนและหลังการลาพักการเรียน   
ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือการฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผูสอน  หรือครูฝกตั้งแต  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ใหนําเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม 
สวนที ่ ๖ 

การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวดัผลสัมฤทธิป์ลายภาคเรียน 
 
 

ขอ ๓๘ นักศึกษาท่ีไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวันและเวลา 
ที่สถานศึกษากําหนด  หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนได 
ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บปวยกอนหรือระหวางการเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
(๓) เปนตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเขารวมประชุม  หรือกิจกรรมพิเศษ

อยางอื่น  โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจําเปนอยางอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแลว

เห็นวาเปนความจําเปนอยางแทจริง 
ขอ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวดัผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ตองยื่นคํารอง

พรอมทั้งหลักฐานประกอบตอสถานศึกษากอนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไมนอยกวา  ๓  วัน   
หากไมสามารถกระทําไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหเลื่อนได  ใหบันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในชอง  “ผลการเรียน”  และใหนักศึกษาเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วนั  
นับแตวันประกาศผลการเรียน  หากไมสามารถดําเนินการได  ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการ 
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกําหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๖ 
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

การอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   ใหสถานศึกษาทําเปน 
ลายลักษณอักษรมอบใหนักศึกษา 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

สวนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ขอ ๔๐ ใหสถานศึกษามีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรี ยน 
และฝกปฏิบัติในสถานศึกษา  และใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาที่และรับผิดชอบรวมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ขอ ๔๑ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต  ตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียน  
ทั้งดานความรู  ทักษะ  ความสามารถในการประยุกตใชและความรับผิดชอบและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
จากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงครายวิชา  สมรรถนะรายวิชาและเน้ือหาวิชา  โดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  ใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

สวนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ขอ ๔๒ ใหสถานศึกษา  พิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน 
หรือเมื่อส้ินสุดการเรียน  หรือการฝกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

สําหรับรายวิชาท่ีเรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ   
โดยครูนิเทศกและครูฝกรวมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝกปฏิบัติในแตละรายวิชา 

ขอ ๔๓ ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา  ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ขอ ๔๔ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา   คิดเปนรอยละตามเกณฑ  
ดังตอไปนี้   

รอยละ  ๘๐  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
รอยละ  ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียน  ๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
รอยละ  ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียน  ๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
รอยละ  ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียน  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
รอยละ  ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียน  ๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู38



ขอ ๓๗ การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห 
(๒) นักศึกษาท่ียายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน  ใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแหง

มารวมกัน 
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแลว  ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียน

ที่เรียนแลวมารวมกัน 
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน  การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพในภาคเรียนใด   

ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียน  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน   
ใหนับเวลาเรียน  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพกอนและหลังการลาพักการเรียน   
ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือการฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาท่ีมีครูผูสอน  หรือครูฝกตั้งแต  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ใหนําเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม 
สวนที ่ ๖ 

การขออนญุาตเลื่อนการเขารับการวดัผลสัมฤทธิป์ลายภาคเรียน 
 
 

ขอ ๓๘ นักศึกษาท่ีไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวันและเวลา 
ที่สถานศึกษากําหนด  หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนได 
ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บปวยกอนหรือระหวางการเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
(๓) เปนตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเขารวมประชุม  หรือกิจกรรมพิเศษ

อยางอื่น  โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจําเปนอยางอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแลว

เห็นวาเปนความจําเปนอยางแทจริง 
ขอ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวดัผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ตองยื่นคํารอง

พรอมทั้งหลักฐานประกอบตอสถานศึกษากอนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไมนอยกวา  ๓  วัน   
หากไมสามารถกระทําไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหเลื่อนได  ใหบันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในชอง  “ผลการเรียน”  และใหนักศึกษาเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วนั  
นับแตวันประกาศผลการเรียน  หากไมสามารถดําเนินการได  ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการ 
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกําหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

การอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   ใหสถานศึกษาทําเปน 
ลายลักษณอักษรมอบใหนักศึกษา 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

สวนท่ี  ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ขอ ๔๐ ใหสถานศึกษามีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรี ยน 
และฝกปฏิบัติในสถานศึกษา  และใหสถานศึกษาและสถานประกอบการมีหนาท่ีและรับผิดชอบรวมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ขอ ๔๑ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต  ตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียน  
ทั้งดานความรู  ทักษะ  ความสามารถในการประยุกตใชและความรับผิดชอบและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
จากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงครายวิชา  สมรรถนะรายวิชาและเน้ือหาวิชา  โดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  ใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

สวนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ขอ ๔๒ ใหสถานศึกษา  พิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน 
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

สําหรับรายวิชาที่เรียนและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ   
โดยครูนิเทศกและครูฝกรวมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝกปฏิบัติในแตละรายวิชา 

ขอ ๔๓ ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา  ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ขอ ๔๔ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา   คิดเปนรอยละตามเกณฑ  
ดังตอไปน้ี   

รอยละ  ๘๐  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
รอยละ  ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียน  ๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
รอยละ  ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียน  ๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
รอยละ  ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียน  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
รอยละ  ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียน  ๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน

ส่วนที่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน

หมวด ๓ 
การประเมินผลการเรียน
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รอยละ  ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
รอยละ  ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียน  ๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
ต่ํากวารอยละ  ๕๐  ระดับผลการเรียน  ๐  หมายถึง  ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ  (ตก) 
ขอ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ  ๔๔  ไมได  ใหใชตัวอักษรตอไปนี้   
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียน 

ต่ํากวารอยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไมครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา 

ไมมีเหตุผลสมควร  สําหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา 

ไมมีเหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายใหทํา 
ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ  เน่ืองจากไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   

โดยไดรบัอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา  หรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด 
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา 

ที่สถานศึกษากําหนด 
ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด  หรือผลการประเมินผาน 
ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไมผาน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผาน 
ขอ ๔๖ ในกรณีตอไปนี้ใหระดับผลการเรียนเปน  ๐  (ศูนย)  เฉพาะรายวิชา 
(1) ได  ข.ร. 
(2) ได  ข.ป. 
(3) ได  ข.ส. 
(4) ได  ถ.ล. 
(5) ได  ท. 
(6) ได  ม.ท. 
ขอ ๔๗ นักศึกษาท่ีทําการทุจริต  หรือสอเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมาย 

ใหทําในรายวิชาใด  ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ใหไดคะแนน  ๐  (ศูนย)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

(๒) ใหระดับผลการเรียนเปน  ๐  (ศูนย)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ชอง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   

(๓) ดําเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแตกรณี 

ขอ ๔๘ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ีย  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียน   

หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 
(๒) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ  ๔๔  และขอ  ๔๖  

สําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนซ้ํา  เรียนแทน  ใหใชระดับผลการเรียนและนับจํานวนหนวยกิตตามขอ  ๔๙ 
(๓) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ีย  ดังนี้ 
 ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  คํานวณจากรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดและไดระดับผลการเรียน  

ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป 
ขอ ๔๙ นักศึกษาผูใดประสงคจะเรยีนซ้าํรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  หรือเลอืก

เรียนรายวิชาอ่ืนแทนถาเปนรายวิชาเลือก   เพ่ือประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหสูงขึ้น 
ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  ภายในเวลากอนสําเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ํารายวิชา  ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว  สวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 

การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้   จะกระทําเม่ือนักศึกษาไดระดับผลการเรียน   
ตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ํา  หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย)  ใหถือระดับผลการเรียน
ต่ํากวา  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเวนการไดระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย)  ตามขอ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ขอ ๕๐ กรณีตามขอ  ๔๙  การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถาเปนรายวิชาที่เรียนซ้ํา 
ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว  สวนการเรียนรายวิชาอ่ืนแทนใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร 

ขอ ๕๑ ผูที่ได  ม.ส.  ตามขอ  ๓๙  และไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด  ใหสถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ชอง  “ผลการเรียน”  เวนแตได  ม.ส.  ตามขอ  ๓๘  (๓)  ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 

กรณีผูที่ได  ม.ส.  เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาไดตามกําหนด 
ใหนักศึกษาสงงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา   หากไมสามารถ 
ดําเนินการไดใหสถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู  เวนแตมีเหตุจําเปนที่หัวหนาสถานศึกษา

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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รอยละ  ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
รอยละ  ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียน  ๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
ต่ํากวารอยละ  ๕๐  ระดับผลการเรียน  ๐  หมายถึง  ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ  (ตก) 
ขอ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ  ๔๔  ไมได  ใหใชตัวอักษรตอไปน้ี   
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไมมีสิทธิ์เขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียน 

ต่ํากวารอยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไมครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา 

ไมมีเหตุผลสมควร  สําหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา 

ไมมีเหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายใหทํา 
ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ  เนื่องจากไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   

โดยไดรบัอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา  หรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด 
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา 

ที่สถานศึกษากําหนด 
ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด  หรือผลการประเมินผาน 
ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไมผาน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผาน 
ขอ ๔๖ ในกรณีตอไปนี้ใหระดับผลการเรียนเปน  ๐  (ศูนย)  เฉพาะรายวิชา 
(1) ได  ข.ร. 
(2) ได  ข.ป. 
(3) ได  ข.ส. 
(4) ได  ถ.ล. 
(5) ได  ท. 
(6) ได  ม.ท. 
ขอ ๔๗ นักศึกษาท่ีทําการทุจริต  หรือสอเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมาย 

ใหทําในรายวิชาใด  ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ใหไดคะแนน  ๐  (ศูนย)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

(๒) ใหระดับผลการเรียนเปน  ๐  (ศูนย)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ชอง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   

(๓) ดําเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแตกรณี 

ขอ ๔๘ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ีย  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียน   

หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 
(๒) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ีย  จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ  ๔๔  และขอ  ๔๖  

สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา  เรียนแทน  ใหใชระดับผลการเรียนและนับจํานวนหนวยกิตตามขอ  ๔๙ 
(๓) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉล่ีย  ดังนี้ 
 ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. คาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาท้ังหมดและไดระดับผลการเรียน  

ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป 
ขอ ๔๙ นักศึกษาผูใดประสงคจะเรยีนซ้าํรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  หรือเลอืก

เรียนรายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก   เพ่ือประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้น 
ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทน  ภายในเวลากอนสําเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ํารายวิชา  ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว  สวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 

การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้   จะกระทําเม่ือนักศึกษาไดระดับผลการเรียน   
ตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ํา  หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย)  ใหถือระดับผลการเรียน
ต่ํากวา  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเวนการไดระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย)  ตามขอ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ขอ ๕๐ กรณีตามขอ  ๔๙  การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถาเปนรายวิชาท่ีเรียนซ้ํา 
ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว  สวนการเรียนรายวิชาอ่ืนแทนใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร 

ขอ ๕๑ ผูที่ได  ม.ส.  ตามขอ  ๓๙  และไมสามารถเขารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด  ใหสถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ชอง  “ผลการเรียน”  เวนแตได  ม.ส.  ตามขอ  ๓๘  (๓)  ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ  ไป 

กรณีผูที่ได  ม.ส.  เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาไดตามกําหนด 
ใหนักศึกษาสงงานน้ันภายใน  ๑๐  วัน  นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา   หากไมสามารถ 
ดําเนินการไดใหสถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู  เวนแตมีเหตุจําเปนท่ีหัวหนาสถานศึกษา

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 41



พิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ของภาคเรียนถัดไป 

ขอ ๕๒ นักศึกษาตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา   หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด   

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได  จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

ขอ ๕๓ นักศึกษาตองเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไมนอยกวา  ๒  ชั่วโมง 
ตอสัปดาห  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด  โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน 

เมื่อนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณฑในภาคเรียนใด   ถือวาประเมินผาน 
ในภาคเรียนนั้น  ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ชอง  “ผลการเรียน” 

หากนักศึกษาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด  ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในสวนที่นักศึกษาผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ  ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  
เมื่อนักศึกษาดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน  แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถานักศึกษาดําเนินการไมครบถวน  ถือวาประเมินไมผาน  ใหบันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร  “ม.ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ชอง  “ผลการเรียน” 

ใหนักศึกษาที่เขาฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพในสถานประกอบการเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

สวนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ขอ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา 
(2) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิต  

ของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 
(3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว  นักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย)  ใหเรียนซ้ํา

รายวิชาน้ัน  ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ํา  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได  จํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา
รายวิชาที่เรียนแทน  และใหลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน  วาใหเรียนแทนรายวิชาใด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ 
การตัดสินผลการเรียน

ขอ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ใหถือตามเกณฑ  ตอไปนี้ 
(๑) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา   ครบถวนตามท่ีกําหนดไว 

ในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  ๒.๐๐   
(๓) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดและ  “ผาน”   

ทุกภาคเรียน 
ขอ ๕๖ ใหหัวหนาสถานศึกษา  เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
ขอ ๕๗ เม่ือนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  หากไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ต่ํากวา  ๑.๗๕  ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา 
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หากไดคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  ๑.๙๐  

ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา 
ขอ ๕๘ นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม   ๔  ภาคเรียนแลว 

แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามขอ  ๕๕  ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป 
หรือใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ใหเรียนไดไมเกิน  ๘  ภาคเรียน  นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
โดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักศึกษาท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ที่สถานศึกษากําหนดแลว   แตยังไม เขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามขอ   ๕๕   
ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป  หรือใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ใหเรียนไดไมเกิน  ๑๒  
ภาคเรียนนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

สวนที ่ ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู 

 
 

ขอ ๕๙ การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชเดียวกัน  ใหสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหม 
จนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาแลวจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชาน้ันก็ได 

ขอ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืนซึ่งไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวารอยละ   ๗๕  
และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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พิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ของภาคเรียนถัดไป 

ขอ ๕๒ นักศึกษาตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา   หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด   

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได  จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

ขอ ๕๓ นักศึกษาตองเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไมนอยกวา  ๒  ชั่วโมง 
ตอสัปดาห  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด  โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน 

เมื่อนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณฑในภาคเรียนใด   ถือวาประเมินผาน 
ในภาคเรียนนั้น  ใหบันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ชอง  “ผลการเรียน” 

หากนักศึกษาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด  ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในสวนที่นักศึกษาผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ  ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  
เมื่อนักศึกษาดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน  แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถานักศึกษาดําเนินการไมครบถวน  ถือวาประเมินไมผาน  ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ม.ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ชอง  “ผลการเรียน” 

ใหนักศึกษาที่เขาฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝกอาชีพในสถานประกอบการเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด  ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

สวนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ขอ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา 
(2) รายวิชาท่ีมีระดับผลการเรียนตั้งแต  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิต  

ของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 
(3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว  นักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย)  ใหเรียนซ้ํา

รายวิชานั้น  ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ํา  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได  จํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา
รายวิชาที่เรียนแทน  และใหลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน  วาใหเรียนแทนรายวิชาใด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ขอ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ใหถือตามเกณฑ  ตอไปนี้ 
(๑) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา   ครบถวนตามท่ีกําหนดไว 

ในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา  ๒.๐๐   
(๓) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดและ  “ผาน”   

ทุกภาคเรียน 
ขอ ๕๖ ใหหัวหนาสถานศึกษา  เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
ขอ ๕๗ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  หากไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ต่ํากวา  ๑.๗๕  ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา 
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หากไดคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  ๑.๙๐  

ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา 
ขอ ๕๘ นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม   ๔  ภาคเรียนแลว 

แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามขอ  ๕๕  ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป 
หรือใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งน้ี  ใหเรียนไดไมเกิน  ๘  ภาคเรียน  นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
โดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักศึกษาท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ที่สถานศึกษากําหนดแลว   แตยังไม เขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามขอ   ๕๕   
ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป  หรือใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ใหเรียนไดไมเกิน  ๑๒  
ภาคเรียนนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

สวนท่ี  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู 

 
 

ขอ ๕๙ การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชเดียวกัน  ใหสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหม 
จนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาแลวจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได 

ขอ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวารอยละ   ๗๕  
และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
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(๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหมแลว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได 

ขอ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ 
กอนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเขาเรียน 

ขอ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราชท่ีใชในปจจุบัน   
โดยแสดงหมายเหตุวาเปนรายวิชาท่ีรับโอนผลการเรียน 

ขอ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นได  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และใหสถานศึกษาท้ังสองแหงทําความตกลงรวมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ขอ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ   ๖๓  
ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมก็ได 

ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   ใหใชรหัสวิชาและช่ือรายวิชา 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน  โดยระบุวารับโอนผลการเรียน 
ขอ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ระดับผลการเรียนใหเปนไป 

ตามที่ไดจากการประเมินใหม  แตตองไมสูงไปกวาเดิม 
ขอ ๖๖ นักศึกษาท่ีมีความรูและประสบการณในงานอาชีพ  หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว  

หรือมีความรูในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากอนเขาเรียน  หรือเขาเรียนแลว  แตไดเรียนหรือฝกปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณเพ่ือนับจํานวนหนวยกิตสะสม
สําหรับรายวิชานั้นก็ได  โดยเทียบโอนไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของจํานวนหนวยกิต  ตามหลักสูตร 
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด   โดยสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบสะสมหนวยกิต   

การเทียบโอนความรูและประสบการณ   ให เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

ถาผลการประเมินไมผาน   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น   
หรือขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ขอ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ  ๕๗  หรือขอ  ๕๘  แลวสอบเขาเรียนใหม
ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแหงใหมได  ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา 
ที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรท่ีใชในปจจุบัน  และไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
การจัดการเรียนรูและการประเมินผลรายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๖๘ สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาตามขอ  ๗  วรรคสอง  ตองจัดใหนักศึกษาเรียนรายวิชา 
ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชา   สาขาวิชา  พรอมชําระเงิน
คาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามที่สถานศึกษากําหนด  หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนที่เปดสอน
รายวิชานั้น ๆ  หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกลเคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู 
และประสบการณตามขอ  ๖๖  ก็ได 

ขอ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติเชนเดียวกับการประเมิน 
ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร   ทั้งนี้  ผูที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือวาผาน   
โดยใหบันทึก  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”   

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตองเรียนใหไดระดับผลการประเมิน  “ผาน”  
ทุกรายวิชา 

หมวด  ๕ 
เอกสารการศกึษา 

 
 

ขอ ๗๐ สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดทายระเบยีบนี้ซึง่ใชชื่อยอวา  “รบ.  ๑  ปวส.”  

และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรยีน  ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา  ลงลายมือชื่อพรอมท้ัง  

วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ   ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 
และตองเก็บรักษาไวตลอดไป   

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ   ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา 
ลงลายมือชื่อ  พรอมทั้ง  วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียน 
และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบน้ี    
ใชชื่อยอวา  “รบ.๒  ปวส.”  และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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(๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหมแลว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได 

ขอ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ 
กอนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเขาเรียน 

ขอ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน   
โดยแสดงหมายเหตุวาเปนรายวิชาท่ีรับโอนผลการเรียน 

ขอ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นได  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเน้ือหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และใหสถานศึกษาท้ังสองแหงทําความตกลงรวมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ขอ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ   ๖๓  
ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมก็ได 

ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   ใหใชรหัสวิชาและช่ือรายวิชา 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชที่ใชในปจจุบัน  โดยระบุวารับโอนผลการเรียน 
ขอ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ระดับผลการเรียนใหเปนไป 

ตามที่ไดจากการประเมินใหม  แตตองไมสูงไปกวาเดิม 
ขอ ๖๖ นักศึกษาท่ีมีความรูและประสบการณในงานอาชีพ  หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว  

หรือมีความรูในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากอนเขาเรียน  หรือเขาเรียนแลว  แตไดเรียนหรือฝกปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณเพ่ือนับจํานวนหนวยกิตสะสม
สําหรับรายวิชานั้นก็ได  โดยเทียบโอนไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของจํานวนหนวยกิต  ตามหลักสูตร 
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด   โดยสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบสะสมหนวยกิต   

การเทียบโอนความรูและประสบการณ   ให เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

ถาผลการประเมินไมผาน   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนน้ัน   
หรือขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ขอ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ  ๕๗  หรือขอ  ๕๘  แลวสอบเขาเรียนใหม
ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแหงใหมได  ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา 
ที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรท่ีใชในปจจุบัน  และไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
การจดัการเรียนรูและการประเมินผลรายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๖๘ สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาตามขอ  ๗  วรรคสอง  ตองจัดใหนักศึกษาเรียนรายวิชา 
ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชา   สาขาวิชา  พรอมชําระเงิน
คาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามที่สถานศึกษากําหนด  หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนที่เปดสอน
รายวิชาน้ัน ๆ  หรือรายวิชาท่ีเน้ือหาใกลเคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู 
และประสบการณตามขอ  ๖๖  ก็ได 

ขอ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติเชนเดียวกับการประเมิน 
ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร   ทั้งนี้  ผูที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือวาผาน   
โดยใหบันทึก  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”   

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตองเรียนใหไดระดับผลการประเมิน  “ผาน”  
ทุกรายวิชา 

หมวด  ๕ 
เอกสารการศกึษา 

 
 

ขอ ๗๐ สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดทายระเบยีบนี้ซึง่ใชชื่อยอวา  “รบ.  ๑  ปวส.”  

และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรยีน  ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา  ลงลายมือชื่อพรอมทัง้  

วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ   ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 
และตองเก็บรักษาไวตลอดไป   

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ   ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา 
ลงลายมือชื่อ  พรอมทั้ง  วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียน 
และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้    
ใชชื่อยอวา  “รบ.๒  ปวส.”  และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

หมวด ๕ 
เอกสารการศึกษา

หมวด ๔ 
การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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(4) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นสมุดบันทึก 

การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา 
(6) ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี 
ขอ ๗๑ ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว 

เปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ปการศึกษา 
ขอ ๗๒ ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักศึกษาใหนักศึกษาและผูปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ขอ ๗๓ ใหเอกสารคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และเอกสารคูฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ  เปนเอกสารรับรองผลการเรียน   
ขอ ๗๔ ใหสถานศึกษาออกเอกสารคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  เอกสารคูฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษา 
ขอ ๗๕ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใชวิธีพิมพใหม  หรือสําเนาเอกสาร 

ตามตนฉบับก็ได  แลวใหเขียนหรือประทับตรา  “สําเนาถูกตอง”  สวนการทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใชวิธีพิมพใหมหรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได   แลวใหเขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ใหหัวหนางานทะเบียน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา 
พรอมท้ัง  วัน  เดือน  ป  ที่ออกสําเนา  และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือช่ือกํากับ 
ที่รูปถาย 

ขอ ๗๖ นักศึกษาท่ีตองการใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา   หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา   หรือใบรับรองผลการเรียน   
แลวแตกรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยูระหวางศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงู  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใชบังคับอยูเดิม   
จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ขอ 7๘ สถานศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563  
ไปกอนแลว  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  กอนระเบียบนี้ใชบังคับถือวา 
การดําเนินการที่ผานมานั้นมีผลโดยสมบูรณ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล

ขอ ๗๙ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับท่ีกําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิม 
มาใชบังคับไปพลางกอน  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือขอบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไมอาจนําหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวแลวมาใชบังคับ  การจะดําเนินการ 
ประการใดใหเปนอํานาจของผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ขอ ๗๙ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับท่ีกําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิม 
มาใชบังคับไปพลางกอน  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือขอบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไมอาจนําหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวแลวมาใชบังคับ  การจะดําเนินการ 
ประการใดใหเปนอํานาจของผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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(4) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นสมุดบันทึก 

การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา 
(6) ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 
ขอ ๗๑ ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว 

เปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ปการศึกษา 
ขอ ๗๒ ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักศึกษาใหนักศึกษาและผูปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ขอ ๗๓ ใหเอกสารคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และเอกสารคูฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ  เปนเอกสารรับรองผลการเรียน   
ขอ ๗๔ ใหสถานศึกษาออกเอกสารคูฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  เอกสารคูฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษา 
ขอ ๗๕ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใชวิธีพิมพใหม  หรือสําเนาเอกสาร 

ตามตนฉบับก็ได  แลวใหเขียนหรือประทับตรา  “สําเนาถูกตอง”  สวนการทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใชวิธีพิมพใหมหรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได   แลวใหเขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ใหหัวหนางานทะเบียน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
พรอมท้ัง  วัน  เดือน  ป  ที่ออกสําเนา  และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ 
ที่รูปถาย 

ขอ ๗๖ นักศึกษาท่ีตองการใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา   หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา   หรือใบรับรองผลการเรียน   
แลวแตกรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยูระหวางศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงู  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใชบังคับอยูเดิม   
จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ขอ 7๘ สถานศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  
ไปกอนแลว  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  กอนระเบียบน้ีใชบังคับถือวา 
การดําเนินการที่ผานมานั้นมีผลโดยสมบูรณ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ขอ ๗๙ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิม 
มาใชบังคับไปพลางกอน  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือขอบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไมอาจนําหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวแลวมาใชบังคับ  การจะดําเนินการ 
ประการใดใหเปนอํานาจของผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

ขอ ๗๙ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือขอบังคับที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิม 
มาใชบังคับไปพลางกอน  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือขอบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไมอาจนําหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวแลวมาใชบังคับ  การจะดําเนินการ 
ประการใดใหเปนอํานาจของผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 47







แนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษ� ในก�รลงทะเบียน
 1. การลงทะเบียนเรียน ในแตละภาคเรียน

	 วันท่ีลงทะเบียน	ก่อนเปิดภาคเรียน	ตามวัน	เวลาท่ีวิทยาลัยฯ	กÓหนดวันท่ีลงทะเบียนหลังกÓหนด	
ภายใน	15	วัน	นับจากวันเปิดเรียนในภาคเรียนปกติ	ภายใน	5	วัน	ในภาคเรียนฤดูร้อน

▶ แนวปฏิบัติ
	 1.1	นักเรียน	นักศึกษา	รับบัตรลงทะเบียน	และลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาด้วย

	 	 ความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา

	 1.2	พบครูปกครอง

	 1.3	ชÓระเงินค่าลงทะเบียน	ระดับ	ปวส.	ที่ธนาคารกรุงไทย	สาขาใดก็ได้

	 1.4	นÓบัตรลงทะเบียนส่งคืนครูที่ปรึกษา

 นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปÑ ญหาเร่ืองการเงินคาลงทะเบียน นÓผู้ปกครองมาขอผอนผันการชÓระเงินได้

  2. การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม และการถอนรายวิชา

	 	 วันที่ลงทะเบียน	ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเพื่อปรับผลการเรียนให้สูงขึ้น	หรือแก้ในรายวิชาที่ม ี
ผลการเรียนเป็น	0	ลงทะเบียนได้ภายใน	15	วัน	นับจากวันเปิดเรียนในภาคเรียนปกติ	ถอนรายวิชาที ่
ลงทะเบียนไว้แล้วภายใน	30	วัน	นับจากวันเปิดเรียนในภาคเรียนปกติ

▶ แนวปฏิบัติ
	 2.1	นักเรียน	นักศึกษา	รับบัตรลงทะเบียนเพิ่ม

	 2.2	ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มว่า	ต้องเรียนในวัน	เวลาใด	ซึ่งวัน	เวลา	จะต้องไม่ซ้Ó 
	 	 กับรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้เดิมทุกชั่วโมง

	 2.3	นÓบัตรลงทะเบียนเพิ่มไปให้ครูที่ปรึกษา	และครูผู้สอนในรายวิชานั้นลงนามเห็นชอบ

	 2.4	ชÓระเงิน	เฉพาะระดับ	ปวส.

	 2.5	นÓบัตรลงทะเบียนเพิ่มส่วนแรกส่งคืนงานทะเบียน	ส่วนที่	2	มอบกับครูผู้สอน

 3. การลงทะเบียนแก้ 0 และ มส.

	 วันท่ีลงทะเบียน	ภายใน	2-3	วันหลังการประกาศผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน	ตามท่ีวิทยาลัยฯ	
กÓหนด
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▶ แนวปฏิบัติ
	 3.1	นักเรียน	นักศึกษา	รับบัตรลงทะเบียนแก้	0	หรือ	มส.

	 3.2	เขียนรายวิชาท่ีได้ผลการเรียนเป็น	0	หรือ	มส.	แล้วนÓไปให้ครูผู้สอนลงนาม	ทุก	ๆ	รายวิชา

		 3.3	นÓรับบัตรลงทะเบียนแก้	0	มส.	ส่งคืนงานทะเบียน	และนักเรียน	นักศึกษานÓไปมอบ 
	 	 ให้ครูผู้สอน	1	แผ่น

 ลงทะเบียนแก้ 0 ได้เฉพาะระดับ ปวช. เทานั้น ระดับ ปวส. ต้องเรียนใหม

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว	และลงทะเบียน	ระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	วิทยาลัยการอาชีพละงู 
	 	 ขอสงวนสิทธิ์	ไม่คืนเงินทุกกรณี	เมื่อมอบตัวและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
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ง�นวิทยบริก�รและห้องสมุด
◆ ระเบียบการใช้ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพละงู
 ห้องสมุดเป็นส่วนประกอบท่ีสÓคั	ญย่ิงของสถานศึกษาท่ีจะให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน	นักศึกษา 
ครู	บุคลากร	และเจ้าหน้าที่เพื่อให้การใช้ห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวิทยาลัยการอาชีพละงู 
จึงวางระเบียบการใช้ห้องสมุดดังนี้

 ข้อ 1. เวลา เปิด - ปิด บริการ

	 	 วันจันทร์	-	ศุกร์	เวลา	08.30	-	16.30	น.

	 	 (ก่อนหลังเวลาเปิด	-	ปิดบริการ	จัดเตรียมและจัดเก็บห้องสมุดเพื่อให้บริการ)

	 	 หยุดวันเสาร์	-	อาทิตย์	และวันนักขัตฤกษ์

	 	 (กÓหนดเวลาเปิด	-	ปิดห้องสมุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 ข้อ 2. ผู้มีสิทธิ์ในการยืมหนังสือ 

	 	 2.1	ครู	วิทยาลัยการอาชีพละงู

	 	 2.2	นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงูที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น	ๆ

	 	 2.3	เจ้าหน้าที่	คนงาน	ของวิทยาลัยการอาชีพละงู

	 	 2.4	การบริการแก่บุคคล	และหน่วยงานภายนอกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรรณารักษ ์
 ข้อ 3. ระเบียบในการยืม

	 	 3.1	ครู	ยืมหนังสือได้ไม่เกิน	 10	 เล่ม	 (ยกเว้นการยืมเพื ่อใช้ประกอบการสอนเป็น 
	 	 	 รายชั่วโมง	หรือ	ภาคการศึกษา)	โดยกÓหนดเวลายืม	ดังนี้	

	 	 	 3.1.1	 หนังสือทั่วไปเพื่อใช้ค้นคว้าเตรียมการสอน	หนังสือเบ็ดเตล็ดหรือหนังสือ 
	 	 	 	 บันเทิงยืมได้ไม่เกิน	5	เล่ม	กÓหนดเวลายืม	7	วัน

   3.1.2	 หนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่อาจารย์สอน	ในภาคเรียนนั้น	ๆ	 
	 	 	 	 ยืมได้ไม่เกิน	5	เล่ม	กÓหนดเวลาการยืม	1	ภาคเรียน

   3.1.3	 ครูยืมหนังสือครบตามจÓนวนที ่กÓหนดแล้ว	 จะขอยืมเพิ ่มเติมอีกไม่ได้	 
	 	 	 	 หากยังไม่ส่งคืนเล่มอื่น	ๆ	

	 	 3.2	นักเรียน	นักศึกษายืมได้ไม่เกิน	5	เล่ม	กÓหนดเวลาการยืมไม่เกิน	7	วัน	วารสาร 
	 	 	 เย็บเล่ม	ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

   3.2.1	 นักเรียน	นักศึกษาที่เป็นเจ้าของบัตรสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น	ที่มีสิทธิ์ในการยืม 
	 	 	 	 หนังสือ	ของห้องสมุด

	 	 	 3.2.2	 ก่อนการสอบปลายภาค	10	วัน	ผู้ยืมหนังสือทุกคนจะต้องส่งหนังสือตาม 
	 	 	 	 ที่กÓหนด	ห้องสมุดจะแจ้งชื ่อไปยังงานทะเบียนเพื่อให้ระงับการออกเกรด	 
	 	 	 	 หรือประกาศนียบัตรในภาคเรียนนั้น	ๆ	

	 	 3.3	เจ้าหน้าที่และคนงานให้ยืมหนังสือได้ไม่เกิน	5	เล่ม	กÓหนดเวลาการยืมไม่เกิน	15	วัน
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 ข้อ 4. เวลายืม - คืนหนังสือ

	 	 4.1	หนังสือทั่วไป	กÓหนดยืม	-	คืนหนังสือ	ได้ตั้งแต่เวลา	08.30	-	16.30	น.

  4.2	หนังสือที่ไม่อนุ	ญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด	คือ	หนังสืออ้างอิงทุกประเภท	นิตยสาร 
	 	 	 วารสาร	และหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่	 สÓหรับครูที ่จÓเป็นต้องใช้ค้นคว้าประกอบ 
	 	 	 การสอนจะอนุ	ญาตให้ยืมได้ชั่วคราวและต้องรีบนÓส่งห้องสมุดโดยด่วน

  4.3	การยืมต่อจะต้องนÓหนังสือเล่มที่จะยืมต่อมาด้วย	 เพื่อดÓเนินตามขั้นตอน	ในการยืม 
	 	 	 หนังสือใหม่	หนังสือเล่มเดียวกันจะยืมต่อกันได้ไม่เกิน	2	ครั้ง

 ข้อ 5. การปรับและชดใช้ของสมาชิกห้องสมุด

	 	 5.1	หนังสือทั่วไปส่งช้ากว่ากÓหนด	ต้องเสียค่าปรับเล่มละ	1	บาท	ต่อวัน

	 	 5.2	สมาชิกใดทÓหนังสือหายจะต้องแจ้งห้องสมุดทราบภายใน	7	วัน	และหาหนังสือ 
	 	 	 เล่มนั้น	ๆ	มาชดใช้ห้องสมุดภายใน	15	วัน	และต้องเสียค่าปรับเท่ากับวันที่ยังไม่นÓ 
	 	 	 หนังสือมาคืนห้องสมุด	และบวกค่าเตรียมหนังสือ	กรณีที่หนังสือหาซื้อไม่ได้แล้ว	 
	 	 	 ต้องชดใช้ให้ห้องสมุดเป็นเงิน	2	เท่า	ของราคาหนังสือท่ีประเมินไว้ในสมุดทะเบียน

 ข้อ 6. การลงโทษการทÓผิด

		 	 6.1	การตัด	ฉีก	ขโมย	หนังสือของห้องสมุด	ต้องถูกลงโทษดังนี้

		 	 	 6.1.1	 ตัดสิทธิการยืมหนังสือทุกภาคการศึกษา

		 	 	 6.1.2	 เสนอคณะกรรมการ½†ายปกครอง	เพื่อพิจารณาการลงโทษ

		 	 	 6.1.3	 ผู้ใช้ห้องสมุดที่ยืมบัตรผู้อื ่นหรือผู้ให้ยืมบัตรเพื่อยืมหนังสือ	จะถูกลงโทษ 
	 	 	 	 ทั้งผู้ยืมและผู้ให้ยืม	โดยจะต้องตัดสิทธิการยืมทุกภาคการศึกษา

 ข้อ 7. ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด

	 	 7.1	ก่อนเข้าห้องสมุดจะต้องวางกระเป‰า	หนังสือ	แ¿้มและเอกสารอื่น	ๆ	ไว้หน้าห้องสมุด 
	 	 	 ในที่ที่จัดเตรียมไว้

	 	 7.2	ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแต่งกายสุภาพ

	 	 7.3	ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น	

	 	 7.4	ห้ามนÓอาหาร	ขนม	เครื่องดื่ม	เข้าไปรับประทานในห้องสมุด

	 	 7.5	เมื่อใช้เก้าอี้แล้วเลื่อนเข้าที่ให้เรียบร้อยและไม่เคลื่อนย้ายเก้าอี้ไปจากที่เดิม

	 	 7.6	หนังสือทั่วไปที่อ่านเสร็จแล้วให้นÓไปวางเป็นระเบียบไว้ที่เดิม

  7.7	นิตยสารและวารสารที่อ่านเสร็จแล้วให้นÓไปวางไว้บนรถเข็นหนังสือ	ไม่ควรทิ้งเกะกะ 
	 	 	 ไว้บนโต�ะ

	 	 7.8	ช่วยกันระวังรักษาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดของห้องสมุด
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	 	 7.9	การนÓนักเรียน	นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดให้ครูประจÓวิชาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุม 
	 	 	 นักเรียน	นักศึกษาและบันทึกแจ้งห้องสมุด

	 	 7.10	ทิ้งเศษขยะให้ถูกที่

	 	 7.11	ปิดโทรศัพท์มือถือ	

▶ ศูนย์ก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการ	 1.	Internet
	 2.	เกมส์
	 3.	กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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ประกาศวิทยาลัยการอาชีพละงู
เรื่อง ระเบียบข้อบังคับงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพละงู พ.ศ. ๒๕๖๕

...................................................................
หมวดที่ ๑
บททั่วไป

	 อาศัยอำานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา	 
พ.ศ.	๒๕๔๘	กฎกระทรวงกำาหนดความประพฤตขิองนักเรียนและนักศกึษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	กฎกระทรวงกำาหนด
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
เคร่ืองแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	วิทยาลัยการอาชีพละงู	จึงได้ออกระเบียบฉบับนี้	

 ข้อ ๑ ชื่อระเบียบ	ระเบียบงานปกครองวิทยาลัยการอาชีพละงู	พ.ศ.	๒๕๖๕

 ข้อ ๒ ในระเบียบนี้	

	 “ผู้บริหารสถานศึกษา”	หมายความว่า	ผู้อำานวยการ	หรือหัวหน้าของสถานศึกษา	หรือตำาแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของสถานศึกษานั้น

	 “คณะกรรมการปกครอง”	หมายความว่า	คณะกรรมการที่สถานศึกษาตั้งขึ้นประกอบด้วย	 
ผู้บริหาร	ครู	ตวัแทนชมุชน	ตวัแทน½†ายปกครอง	เจ้าหน้าทีต่ำารวจ	หรืออืน่	ๆ 	ทีท่ำาหน้าทีก่ำาหนดนโยบาย	
ควบคุม	กำากับ	พิจารณาและวิธีการลงโทษพฤติกรรมของนักเรียน	นักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	 “กระทำาความผิด”	หมายความวา่	การทีนั่กเรียน	นักศกึษาประพฤต½ิ†า½ืนระเบยีบ	ขอ้บงัคบัของ
งานปกครอง	วทิยาลยัการอาชพีละงู	หรือกระทรวงศกึษาธกิาร	หรือกฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤตขิอง
นักเรียน	นักศึกษา

	 “การลงโทษ”	หมายความวา่	การลงโทษนักเรียน	นักศกึษาทีก่ระทำาผิด	โดยมคีวามมุง่หมายเพือ่
การอบรมสั่งสอน	ป้องกัน	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน	นักศึกษา

 ข้อ ๓ กำาหนดการลงโทษโดยแบ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียน	 นักศึกษาที่กระทำาความผิด 
เป็น	๔	สถาน	คือ

	 	 ๓.๑	ว่ากล่าวตักเตือน

	 	 ๓.๒	ทำาทัณฑ์บน

	 	 ๓.๓	ตัดคะแนนความประพฤติ

	 	 ๓.๔	ทำากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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หมวดที่ ๒
การควบคุมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

 ข้อ ๔	 ระเบียบการลงโทษนักเรียน	นักศึกษาที่ทำาผิดระเบียบวินัย

	 	 ๔.๑	 โทษขั้นว่ากล่าวตักเตือน	ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู	ทุกท่านมีอำานาจ 
ในการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนักเรียน	นักศึกษามีความประพฤติไม่เหมาะสม

	 	 ๔.๒	โทษขัน้การทำาทณัฑ์บนนักเรียน	นักศกึษาทีป่ระพฤตผิิดหรือกระทำาความผิดระเบยีบ
ของวิทยาลัยการอาชีพละงู	ไม่ปรับปรุงตนเอง	จนกระทั่งถูกตัดคะแนนความประพฤติ	๒๐	คะแนน	 
หัวหน้างานปกครองผ่านผู้อำานวยการ	มีอำานาจการเชิญผู้ปกครองมาเพื่อทำาทัณฑ์บนได้

	 	 ๔.๓	โทษขัน้การตดัคะแนนความประพฤต	ิมอีำานาจในการเสนอตดัคะแนนความประพฤติ
ของนักเรียน	นักศึกษาที่กระทำาความผิดโดยเสนอต่องานปกครองเพื่อดำาเนินการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่นักเรียน	นักศึกษากระทำาความผิด	ดังนี้

	 	 	 ๔.๓.๑	 ครู	ในสถานศึกษามอีำานาจสัง่ตดัคะแนนความประพฤตนัิกเรียน	นักศกึษา
แต่ละคนที่กระทำาผิด	ได้ครั้งละ	๕	คะแนน

	 	 	 ๔.๓.๒	 ครูปกครอง	หัวหน้างานปกครอง	หัวหน้าแผนกวิชา	รองผู้อำานวยการ 
สถานศึกษา	ตัดคะแนนนักเรียน	นักศึกษาที่กระผิดได้	ไม่เกินครั้งละ	๑๐	คะแนน

	 	 	 ๔.๓.๓	 คณะกรรมกปกครองมีอำานาจตัดคะแนนความประพฤติ	 นักเรียน	
นักศึกษา	กรณีที่กระทำาผิดได้คร้ังละเกินกว่า	๑๐	คะแนน	ให้คณะกรรมการปกครองประชุมพิจารณา
โทษนักเรียน	นักศึกษาและเสนอระดับโทษ

	 	 	 ๔.๓.๔	 การตัดคะแนนความประพฤติจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ 
หัวหน้าสถานศึกษาทราบ

	 	 	 ๔.๓.๕	 ขั้นการตัดคะแนนความประพฤติ	 ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
งานปกครอง	และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

	 	 ๔.๔	 โทษขั้นทำากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ใช้ในกรณีที่นักเรียน	นักศึกษา
กระทำาผิดทีส่มควรตอ้งปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	การจัดกจิกรรมใหเ้ปน็ตามแนวทางทีค่ณะกรรมการปกครอง
กำาหนด

	 	 ๔.๕	 ในแต่ละภาคเรียน	 นักเรียน	 นักศึกษาทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ	 
๓๐	คะแนน	ผลของการตัดคะแนนความประพฤติจากการกระทำาผิดคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกัน 
ให้ลงโทษได้ไม่เกินระดับโทษ	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๔.๕.๑	 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ	๕	คะแนน	แจ้งนักเรียน	นักศึกษา	และ 
ครูที่ปรึกษาทราบ	บันทึกประวัติ
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	 	 	 ๔.๕.๒	 ถกูตดัคะแนนความประพฤตริวม	๑๐	คะแนน	ใหบ้นัทกึวา่กลา่วตกัเตอืน	
และ	แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

	 	 	 ๔.๕.๓	 ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม	๒๐	คะแนน	 เชิญผู้ปกครองและ 
ให้ทำาทัณฑ์บน

	 	 	 ๔.๕.๔	 ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม	๓๐	คะแนน	 เชิญผู้ปกครองเพื่อ 
วางมาตรการแก้ไขและให้ทำากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยต้องได้รับความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการปกครอง	แล้วเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา	ลงนามในประกาศต่อไป

 ข้อ ๕	 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการลงโทษ

	 เพื่อให้การปฏิบัติในการพิจารณาลงโทษนักเรียน	นักศึกษา	วิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นไปอย่าง 
ถูกต้องและเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน	นักศึกษาให้เป็นคนดี	วิทยาลัยฯ	ได้กำาหนดลักษณะ
ของความผิดไว้	ดังนี้

	 	 ๕.๑	 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ	๕	คะแนน	ในความผิดกรณี	ดังต่อไปนี้

		 	 	 ๕.๑.๑	 ไม่แสดงความเคารพครู	อาจารย์	ในโอกาสที่พึงกระทำา

	 	 	 ๕.๑.๒	 สวมหรือตกแตง่เคร่ืองประดบัอนัไมใ่ชส่ญัลกัษณว์ทิยาลยัฯ	ทีก่ำาหนดขึน้

	 	 	 ๕.๑.๓	 หลบหนีชั่วโมงเรียน

	 	 	 ๕.๑.๔	 ออกนอกบริเวณวิทยาลัยในเวลาเรียนโดยไม่รับอนุญาต

	 	 	 ๕.๑.๕	 มีอุปกรณ์การเล่นการพนันไว้ในครอบครอง

	 	 	 ๕.๑.๖	 ก่อความเดือดร้อนรำาคาญแก่บุคคลอื่น

	 	 	 ๕.๑.๗	 แต่งกายผิดระเบียบ

	 	 	 ๕.๑.๘	 ไว้หนวดหรือเครา	

	 	 	 ๕.๑.๙	 ทรงผมผิดระเบียบ

	 	 	 ๕.๑.๑๐	อืน่	ๆ 	ทีไ่มเ่หมาะสมกบัความเปน็นักเรียน	นักศกึษาอนัเปน็ความผิดเลก็น้อย

	 	 ๕.๒	ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ	๑๐	คะแนน	ในความผิดกรณีดังนี้ต่อไป

	 	 	 ๕.๒.๑	 แสดงกริิยา	วาจากา้วร้าว	หยาบคาย	หรือไมส่ภุาพตอ่ครูและบคุคลทัว่ไป

	 	 	 ๕.๒.๒	 ทำาให้เกิดรอยเปรอะเปื้อนหรือขีดเขียนแผ่นพื้นผนัง

	 	 	 ๕.๒.๓	 เข้าไปในบริเวณหวงห้าม	โดยไม่ได้รับอนุญาต

	 	 	 ๕.๒.๔	 ขัดคำาสั่งครู	อาจารย์	หรือประกาศวิทยาลัยฯ

	 	 	 ๕.๒.๕	 สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและที่สาธารณะขณะอยู่ในชุดนักเรียน	นักศึกษา

	 	 	 ๕.๒.๖	 เข้าไปสถานที่ที่ไม่สมควรแก่สภาพของนักเรียน	นักศึกษา

	 	 	 ๕.๒.๗	 มั่วสุ่มในบริเวณสาธารณะ	โดยไม่มีเหตุสมควร
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	 	 	 ๕.๒.๘	 แสดงพฤติกรรมเชิงชู้สาวภายในและภายนอก

	 	 	 ๕.๒.๙	 อื่น	ๆ	ที่คณะกรรมการตามข้อ	๔.๓.๓	พิจารณาแล้วเห็นสมควร

	 	 ๕.๓	ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ	๒๐	คะแนน	และเชิญผู้ปกครองมาทำา
ทัณฑ์บน	ในความผิดกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 ๕.๓.๑	 มั่วสุม	 เล่นการพนัน	หรืออยู่ในกลุ่มที่มีการเล่นการพนัน	หรือเป็น 
ผู้ดูต้นทางหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน

	 	 	 ๕.๓.๒	 เสพสุราหรือของมึนเมา	สารเสพติดหรือมั่วสุมในกลุ่มที่มีเสพ

	 	 	 ๕.๓.๓	 ก่อการทะเลาะวิวาท	ชกต่อย	หรือใช้กำาลังประทุษร้ายร่างกายผู้อื่น

	 	 	 ๕.๓.๔	 ประพฤติเป็นอันธพาลก่อความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น

	 	 	 ๕.๓.๕	 แอบอ้างชื่อสถานศึกษาไปดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง	 โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจนเกิดหรืออาจเกิดความเสียหาย	แก่ชื่อเสียงวิทยาลัยฯ

	 	 	 ๕.๓.๖	 บังคับขู่เข็ญหรือชักชวนนักเรียน	นักศึกษาให้หลบหนีการเรียนซึ่งทำาให้
เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา

	 	 	 ๕.๓.๗	 ปกปิดความผิดของเพ่ือนนักเรียน	นักศึกษา	อันอาจจะทำาให้เกิดความ
เสียหายแก่สถานศึกษา

	 	 	 ๕.๓.๘	 ใช้บุคคลอื่น	เพื่อทำาการ½†า½ืนระเบียบ	หรือประกาศของวิทยาลัยฯ

	 	 	 ๕.๓.๙	 อื่น	ๆ	ที่คณะกรรมการตามข้อ	๔.๓.๓	พิจารณาแล้วเห็นสมควร

	 	 ๕.๔	 ความผิดที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ	๓๐	คะแนน	หรือทำากิจกรรม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกรณีความผิดดังต่อไปนี้

	 	 	 ๕.๔.๑	 ขโมยทรัพยส์นิของสถานศกึษา	หรือของผู้อ่ืน	โดยปรากฏหลกัฐานชดัเจน

	 	 	 ๕.๔.๒	 บงัคบัขูเ่ขญ็	เรียกรอ้งทรัพยส์นิ	หรือเงินของผู้อืน่	หรือของเพือ่นนักเรียน	
นักศึกษาทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ

	 	 	 ๕.๔.๓	 ทำาลายทรัพย์สินของสถานศึกษา	หรือของผู้อื่นโดยเจตนาให้เกิดความ 
เสียหายอย่างร้ายแรง

	 	 	 ๕.๔.๔	 ยยุงหรือขม่ขูใ่หเ้กิดความแตกแยกหรือแตกความสามคัค	ีตอ่สถานศกึษา
หรือชุมชน	เข้าร่วมประท้วงเรียกร้องสิทธิต่าง	ๆ	โดยมิชอบ

	 	 	 ๕.๔.๕	 มั่วสุม	ก่อกวนความสงบเรียบร้อย	ก่อการทะเลาะวิวาท	ชกต่อย	หรือ
ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท

	 	 	 ๕.๔.๖	 เจตนาทำาร้ายผู้อื่นหรือหมู่คณะด้วยอาวุธ

	 	 	 ๕.๔.๗	 ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง

	 	 	 ๕.๔.๘	 ถูกศาลตัดสินจำาคุกในคดีอาญา
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	 	 	 ๕.๔.๙	 มีไว้เพื่อจำาหน่าย	จ่าย	แจกซึ่ง½ิ่น	กัญชา	ยาบ้า	เฮโรอีนหรือสิ่งเสพติดอื่น	ๆ

	 	 	 ๕.๔.๑๐	พกหรือนำาอาวุธผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง	เช่น	ปืน	วัตถุระเบิด

	 	 	 ๕.๔.๑๑	ขาดเรียนติดต่อกันนานเกิน	๑๕	วัน	โดยไม่แจ้งเหตุผลให้สถานศึกษา
ศึกษาทราบ	หรือไม่มีเหตุผลสมควร

	 	 	 ๕.๔.๑๒	½†า½นืระเบยีบสถานศกึษาและทำาใหช้ือ่เสยีงสถานศึกษาเสยีหายอยา่งร้ายแรง

	 	 	 ๕.๔.๑๓	ดูหมิ่นก้าวร้าวครู	อาจารย์

	 	 	 ๕.๔.๑๔	แอบอ้างปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นหรือปลอมแปลงเอกสาร

	 	 	 ๕.๔.๑๕	ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน	๓๐	คะแนน	ใน	๑	ภาคเรียน

	 	 	 ๕.๔.๑๖	ความผิดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก

	 	 ๕.๕	 การลงโทษความประพฤต	ิแกนั่กเรียน	นักศกึษาทกุคร้ัง	ใหง้านปกครองลงบนัทกึ
เป็นหลักฐานแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน	นักศึกษาที่กระทำาความผิด	และอาจารย์ที่ปรึกษาทราบทั่วกัน	 
เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป	

 ข้อ ๖ ผลของการถกูลงโทษ	หรือการถกูสัง่ตดัคะแนนความประพฤตใินแตล่ะภาคเรียนจะทำาให้
นักเรียน	เสียสิทธิในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 ๖.๑	 วิทยาลัยฯ	จะไม่ออกหนังสือรับรองความประพฤติให้

	 	 ๖.๒	ไม่มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา	หรือสวัสดิการอื่นๆ	ของวิทยาลัยฯ

หมวดที่ ๓

ระเบียบการแต่งกาย

 ข้อ ๗ กำาหนดวา่ด้วยระเบยีบการไวท้รงผม	การแตง่กาย	และเคร่ืองแบบนักเรียน	นักศึกษาชาย	 
เพื่อให้นักเรียน	นักศึกษาชายปฏิบัติในแนวเดียวกัน	ดังต่อไปนี้

  ๗.๑ นักเรียนชาย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

	 	 	 ๗.๑.๑	 ทรงผม	ดา้นขา้งและดา้นหลงัตอ้งเปดิใหเ้หน็หนังศีรษะ	จากตนีผมขึน้ไปสงู 
อย่างน้อย	๑	เซนติเมตร	ด้านหน้ายาวไม่เลยคิ้ว	ด้านบนยาวไม่เกิน	๕	เซนติเมตร	ไม่ทำาสีผมให้ผิดไป
จากเดิม	ไม่ตัดแต่งทรงผมให้เป็นสัญลักษณ์หรือลวดลาย

	 	 	 ๗.๑.๒	 ไม่ไว้หนวดหรือเครา

	 	 	 ๗.๑.๓	 เสือ้	แบบคอเชิต้	ผ้าขาวเกลีย้ง	ผ่าอกตลอด	แขนสัน้เพยีงขอ้ศอก	มกีระเป‰า 
ขนาดพอเหมาะติดระดับราวนมเบื้องซ้าย	จำานวน	๑	กระเป‰า	ไม่มีจีบหรือสาบเสื้อด้านหลัง	ป้ายชื่อ-สกุล	
และแผนกวิชาสีน้ำาเงิน	หรือป้ายชื่อ	ระดับราวนมเบื้องขวาตามข้อกำาหนดของแผนกวิชา	
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	 	 	 ๗.๑.๔	 กางเกง	 ใช้กางเกงสีกรมท่า	 แบบสากลสุภาพทรงกระบอก	มีห่วง	 
กว้าง	๑	เซนติเมตร	ยาว	๔	เซนติเมตร	สำาหรับสอดเข็มขัด	ขากางเกงเพียงข้อเท้า	เมื่อยืนตรงมีกระเป‰า
ตามแนวตะเข็บข้าง	ข้างละ	๑	กระเป‰า

	 	 	 ๗.๑.๕	 เข็มขัด	ใช้หนังแท้หรือหนังเทียมสีดำา	ขนาดกว้าง	๔	เซนติเมตร

	 	 	 ๗.๑.๖	 หัวเข็มขัด	ใช้หัวเข็มขัดตามแบบของวิทยาลัยการอาชีพละงู

	 	 	 ๗.๑.๗	 รองเท้า	ใช้หนังหรือผ้าใบสีดำาชนิดผูกสาย	ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน

	 	 	 ๗.๑.๘	 ถุงเท้า	 นักเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมใช้ถุงเท้าสีดำา	ไม่มีลวดลาย	 
ส่วนนักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมใช้ถุงเท้าสีขาว	ไม่มีลวดลาย	ขนาดความยาวไม่ต่ำากว่าข้อเท้า

	 	 	 ๗.๑.๙	 เคร่ืองแบบในชัว่โมงปฏบิตังิาน	นักเรียนตอ้งสวมชดุ½Öกงานตามทีว่ทิยาลยัฯ	 
กำาหนด

	 	 	 ๗.๑.๑๐	เครื่องแบบในชั่วโมงพลศึกษา	นักเรียนต้องสวมชุดพละตามที่วิทยาลัยฯ	
กำาหนด

	 	 	 ๗.๑.๑๑	เคร่ืองแบบลกูเสอืวสิามญั	นักเรียนตอ้งสวมชดุลกูเสอืวสิามญัตามทีว่ทิยาลยัฯ	 
กำาหนด

	 	 	 ๗.๑.๑๒	เฉพาะแผนกท่องเที่ยวให้แต่งกายตามที่แผนกวิชากำาหนด

  ๗.๒ นักศึกษาชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

	 	 	 ๗.๒.๑	 ทรงผม	ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวได้โดยด้านข้างและด้านหลังต้องเปิดให้เห็น 
หนังศีรษะ	สูงอย่างน้อย	๑	 เซนติเมตร	 ด้านหน้ายาวไม่เลยคิ้ว	ด้านบนยาวไม่เกิน	๕	 เซนติเมตร	 
ไม่ทำาสีผมให้ผิดไปจากเดิม	ไม่ตัดแต่งทรงผมให้เป็นสัญลักษณ์หรือลวดลาย

	 	 	 ๗.๒.๒	 ไม่ไว้หนวดหรือเครา

	 	 	 ๗.๒.๓	 เสื้อ	แบบคอเชิ้ต	ผ้าขาวเกลี้ยง	ผ่าอกตลอด	แขนยาว	มีกระเป‰าขนาด 
พอเหมาะตดิระดบัราวนมเบือ้งซา้ย	จำานวน	๑	กระเป‰า	ปา้ยชือ่-สกลุ	และแผนกวชิาระดบัราวนมเบือ้งขวา

	 	 	 ๗.๒.๔	 กางเกง	ใช้กางเกงสีดำา	แบบสากลสุภาพทรงกระบอก	มีห่วง	กว้าง	 
๑	เซนติเมตร	ยาว	๔	 เซนติเมตร	สำาหรับสอดเข็มขัด	ขากางเกงเพียงข้อเท้า	 เมื่อยืนตรงมีกระเป‰า 
ตามแนวตะเข็บข้าง	ข้างละ	๑	กระเป‰า

	 	 	 ๗.๒.๕	 เข็มขัด	ใช้หนังแท้หรือหนังเทียมสีดำา	ขนาดกว้าง	๔	เซนติเมตร

	 	 	 ๗.๒.๖	 หัวเข็มขัด	ใช้หัวเข็มขัดตามแบบของวิทยาลัยการอาชีพละงู

	 	 	 ๗.๒.๗	 รองเท้า	ใช้หนังหรือผ้าใบสีดำาชนิดผูกสาย	ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน

	 	 	 ๗.๒.๘	 ถงุเทา้	ใชถ้งุเทา้สดีำา	ไมมี่ลวดลาย	ตามแผนกวชิากำาหนด	(อตุสาหกรรมสดีำา	 
พาณิชยกรรมสีขาว)
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	 	 	 ๗.๒.๙	 เนคไท	ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและแผนกวิชาการท่องเที่ยว	ใช้สีดำา 
ไม่มีลายแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการบัญชี	ใช้สีแดงตามแบบวิทยาลัย	

	 	 	 ๗.๒.๑๐	เคร่ืองแบบในชั่วโมงปฏิบัติงาน	 นักศึกษาต้องสวมชุด½Öกงานตามที่ 
วิทยาลัยฯ	กำาหนด

	 	 	 ๗.๒.๑๑	เคร่ืองแบบในชัว่โมงพลศกึษา	นักศึกษาตอ้งสวมชดุพละตามทีว่ทิยาลยัฯ	
กำาหนด

 ข้อ ๘ กำาหนดวา่ด้วยระเบยีบการไวท้รงผม	การแตง่กาย	และเคร่ืองแบบนักเรียน	นักศกึษาหญงิ	 
เพื่อให้นักเรียน	นักศึกษาหญิงปฏิบัติในแนวเดียวกัน	ดังต่อไปนี้

  ๘.๑ นักเรียนหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

	 	 	 ๘.๑.๑	 ทรงผม	ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้	กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย	
ไม่ดัด	ซอย	เปลี่ยนสีผม

	 	 	 ๘.๑.๒	 กรณีนักเรียนหญิงที่คลุมฮีญาบ	ใช้ผ้าสีขาว	ไม่มีลวดลาย	ด้านหน้า 
เย็บจากคางไปจนสุดปลายผ้า	ปักชื่อและติดเข็มกลัดตราวิทยาลัยฯ	ด้านขวา

	 	 	 ๘.๑.๓	 เสื้อ	แบบคอเชิ้ต	 ผ้าขาวเกลี้ยงชนิดหนา	ผ่าอกตลอด	สาบที่อกกว้าง	 
๓	เซนตเิมตร	ไมม่สีาบเสือ้ดา้นหลงั	แขนธรรมดาปลายแขนพบัตลบเดนิค้ิว	ความยาวของแขนสงูกวา่ศอก	
๔	เซนตเิมตร	สำาหรับนักเรียนทีค่ลมุฮญีาบ	แขนยาวรูดปลายแขนตดิด้วยกระดุมสขีาว	ลำาตวัหลวมไม่เขา้รปู	 
สอดเสื้อไว้ในกระโปรง	มีกระดุมโลหะตราเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ	๕	เม็ด	ติดป้ายชื่อ	-	สกุล	และ 
เข็มกลัดตราวิทยาลัยฯ	ที่อกเสื้อด้านขวา

	 	 	 ๘.๑.๔	 กระโปรง	 ผ้าหนาสีกรมท่า	ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือลูก¿ูก	แบบประโปรง 
ป้ายข้างธรรมดาเกล็ดเดียวกว้าง	๑๕	เซนติเมตร	ความยาวของประโปรงต่ำากว่าสะบ้าเข่า	ส่วนนักเรียน 
ที่คลุมฮีญาบคลุมยาวถึงข้อเท้า	มีซิปด้านซ้าย	กระเป‰าในตัวด้านขวา	

	 	 	 ๘.๑.๕	 เขม็ขดั	ใชห้นังแทห้รือหนังเทยีมสดีำา	ขนาดกวา้ง	๔	เซนตเิมตร	ใหค้าดทบั 
กระโปรง	ไม่มีลวดลาย	

	 	 	 ๘.๑.๖	 หัวเข็มขัด	ใช้หัวเข็มขัดตามแบบของวิทยาลัยการอาชีพละงู

	 	 	 ๘.๑.๗	 รองเท้า	 ใช้หนังแท้หรือหนังเทียมสีดำา	หุ้มส้นไม่มีลวดลายหรือโบว์	 
ส้นสูงไม่เกิน	๒	นิ้ว	ไม่มีสายคาดใด	ๆ	และไม่สวมถุงเท้า

	 	 	 ๘.๑.๘	 เนคไท	ตามแบบที่วิทยาลัยกำาหนด

	 	 	 ๘.๑.๙	 เคร่ืองแบบในชัว่โมงปฏิบตังิาน	นักเรียนตอ้งสวมชดุ½Öกงานตามวทิยาลยั
กำาหนด

	 	 	 ๘.๑.๑๐	เครื่องแบบในชั่วโมงพลศึกษา	นักเรียนต้องสวมชุดพละตามที่วิทยาลัยฯ	
กำาหนด
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	 	 	 ๘.๑.๑๑	เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ	 นักเรียนต้องสวมชุดลูกเสือวิสามัญตามที่ 
วิทยาลัยฯ	กำาหนด

  ๘.๒ นักศึกษาหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

	 	 	 ๘.๒.๑	 ทรงผม	ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้	หากไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย	 
ไม่คัด	ซอย	เปลี่ยนสีผม

	 	 	 ๘.๒.๒	 กรณีนักศึกษาหญิงที่คลุมฮีญาบ	ใช้ผ้าสีขาว	ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับทบ 
สามเหลียม	 เย็บริมธรรมดา	ไม่มีลวดลาย	ปลายผ้าคลุมเหนือระดับเอว	พันปลายผ้าจากซ้ายไปขวา 
พร้อมติดเข็มตราวิทยาลัยฯ	ที่บริเวณบ่า

	 	 	 ๘.๒.๓	 เสื้อ	แบบคอเชิ้ต	 ผ้าขาวเกลี้ยงชนิดหนา	ผ่าอกตลอด	สาบที่อกกว้าง	 
๔	เซนตเิมตร	ไมมี่สาบ	เสือ้ดา้นหลงัแขนธรรมดาปลายแขนพบัตลบเดนิคิว้	ความยาวของแขนสงูกวา่ศอก	 
๔	เซนติเมตร	สำาหรับนักศึกษาที่คลุมฮีญาบ	แขนยาวรูดปลายแขนติดด้วยกระดุมสีขาว	ลำาตัวหลวม 
ไม่เข้ารูป	สอดเสื้อไว้ในกระโปรง	มีกระดุมโลหะตราเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ	๕	เม็ด

	 	 	 ๘.๒.๔	 กระโปรง	ทรงกระสอบสดีำา	หา้มใชผ้้ายนีสห์รือลกู¿ูก	แบบทวชิหลงั	๒	ชัน้	 
ไม่ผ่าความยาวให้ต่ำากว่าเข่า

	 	 	 ๘.๒.๕	 เข็มขัด	ใช้หนังแท้หรือหนังเทียมสีดำาไม่มีลวดลาย	ขนาดกว้าง	๔	ซม.	
ใช้คาดทับเอวกระโปรง	

	 	 	 ๘.๒.๖	 หัวเข็มขัด	ใช้หัวเข็มขัดตามแบบของวิทยาลัยการอาชีพละงู

	 	 	 ๘.๒.๗	 รองเทา้คัทช	ูแบบสัน้	ใชห้นังแทห้รือหนังเทยีมสดีำา	หุม้สน้	ไม่มีลวดลาย
หรือโบว์	ส้นสูงไม่เกิน	๒	นิ้ว	ไม่มีสายคาดใด	ๆ	และไม่สวมถุงเท้า

	 	 	 ๘.๒.๘	 เนคไท	ตามแบบวิทยาลัยกำาหนด	

	 	 	 ๘.๒.๙	 เคร่ืองแบบในช่ัวโมงปฏิบัติงาน	 นักศึกษาต้องสวมชุด½Öกงานตามที่ 
วิทยาลัยฯ	กำาหนด

	 	 	 ๘.๒.๑๐	เคร่ืองแบบในชัว่โมงพลศกึษา	นักศึกษาตอ้งสวมชดุพละตามทีว่ทิยาลยัฯ	
กำาหนด

	 	 หากไม่เป็นไปตามระเบียบข้างต้นให้งานปกครองดำาเนินการพิจารณา
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หมวดที่ ๔

บทเฉพาะกาล

	 ระเบยีบขอ้บงัคับงานปกครองวทิยาลยัการอาชพีละงู	ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต	่วนัที	่๒๐	เดอืนกรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๓	

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒	เดือน	พฤษภาคม	๒๕๖๕

หมวดท่ี ๗
อาหาร

ขอท่ี ๒๐. วิทยาลัยไมจัดอาหารใหผูท่ีพักอาศัยในหอพัก
ขอท่ี ๒๑. ผูพักอาศัยสามารถจัดเก็บอาหาร และปรุงอาหารไดเฉพาะสถานท่ีและเวลาท่ีวิทยาลัย

กําหนดเทานั้น
ขอท่ี ๒๒. ผูพักอาศัยในหอพักจะตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีวิทยาลัยกําหนด วาดวยเรื่องอาหาร

และการปรุงอาหารท่ีออกตามประกาศฉบับนี้

หมวดท่ี ๘
อื่นๆ

ขอท่ี ๒๓. โดยระเบียบนี้วิทยาลัยสามารถออกประกาศกําหนดเกณฑ กติกา ขอบังคับ แนวปฏิบัติ 
ขอหาม ท่ีมุงพัฒนาผูอาศัยหอพักใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการได         

 
                 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายสะเทือน  สรรพจักร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
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 เครื่องแบบนักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

เครื่องแบบชุดฝึกงาน
ช่างอุตสาหกรรม

เครื่องแบบ
ชุดนักศึกษาวิชาทหาร

เครื่องแบบ
ชุดลูกเสือ

เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
 ระดับ ปวช. 
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เครื่องแบบนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

เครื่องแบบชุดฝึกงานนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง

 ระดับ ปวส. 
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ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม
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บริก�รและสวัสดิก�ร นักเรียน - นักศึกษ�
1. บริการแนะแนวและสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา
	 เม่ือนักเรียน	นักศึกษา	ได้เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ	แล้วจะได้รับบริการและสวัสดิการงานบริการ 
แนะแนวและสวัสดิการการศึกษาในรูปแบบต่าง	ๆ 	เพ่ือช่วยให้นักเรียน	นักศึกษา	มีความพร้อมในการศึกษา 
เล่าเรียนและเพ่ือพั²นานักเรียน	นักศึกษา	ให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านวิชาชีพ	สติปัญญ		า	สังคม	อารมณ์	
ร่างกาย	และจิตใจ	เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนÓความรู้ไปใช้ในเชิงวิชาชีพ	ได้อย่างเต็มความสามารถ 
ภายหลังที่สÓเร็จการศึกษา	ซึ่งทางวิทยาลัยฯ	ได้จัดบริการไว้ให้	อาทิ	เช่น

 	บริการให้คÓปรึกษา	เม่ือนักเรียน	นักศึกษา	เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ	ในบางคร้ังอาจมีปั		ญญา 
คับข้องใจในบางประการ	เช่น	ปั	ญหาด้านการเรียน	ปั	ญหาด้านการเงิน	การประกอบอาชีพ	ด้านสังคม 
ครอบครัว	อื่น	ๆ	ของนักเรียน	นักศึกษา	สามารถใช้บริการของงานแนะแนวฯ	และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

 	บริการสวัสดิการพยาบาล	ตรวจสุขภาพและสารเสพติด

 	บริการจัดหางานวิทยาลัยฯ	โดยงานแนะแนวฯ	ได้ดÓเนินการหางานให้กับนักเรียน	นักศึกษา 
ท่ีจบการศึกษาโดยบริการแจ้งข่าวสารการรับสมัครงาน	การติดต่อสถานประกอบการในการส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษา	เข้าสมัครงาน	เป็นต้น

 	บริการ½Öกงาน	นักเรียน	นักศึกษา	ท่ีเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ	จะต้องได้รับการ½Öกงานในทุกระดับ 
ไม่ว่าจะเป็นระดับ	ปวช.	หรือ	ปวส.	โดยวิทยาลัยฯ	จะดÓเนินการประสานงานกับสถานประกอบการ 
เพ่ือจัดนักเรียน	นักศึกษาออกไป½Öกงาน	เพ่ือหาประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน	นักศึกษา 
ก่อนจบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2. การบริการให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

▶ วัตถุประสงค์
	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน	นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยให้กู้ยืมสÓหรับเป็น 
ค่าเล่าเรียน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา	และค่าใช้จ่ายที่จÓเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา 
อันจะเป็นส่วนสÓคั	ญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู70



คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม

 คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม
	 1.	 เป็นข้าราชการผู้ดÓรงตÓแหน่งไม่ต่Óกว่าระดับ	5	หรือเทียบเท่า	หรือ
	 2.	 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่	หรือ
	 3.	 ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ให	ญ่บ้านขึ้นไป

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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  วงเงินให้กู้ยืม

ระดับการศึกษา / สาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน 

บาท / ราย / ปี
ค่าครองชีพ 

บาท / ราย / ปี
รวม 

บาท / ราย / ปี

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

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 
  คหกรรม
 2.2 อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ทัศนศาสตร์

25,000

30,000

36,000

36,000

61,000

66,000

	 ทั ้งนี ้จะพิจารณาค่าใช้จ่ายจริงในการศึกษารวมถึงค่าครองชีพ	 โดยอยู ่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมของสถาบันการศึกษานั้น	ๆ

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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ติดตอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ชั้น	16	อาคาร	2	เลขที่	63	ซอยทวีมิตร	ถนนพระราม	9	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

โทร.	02-6104888	โทรสาร	02-6431470,	02-6432218,	02-6104848

หรือ	ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

 3.  บริการนักศึกษาวิชาทหาร

	 	 บริการนักศึกษาวิชาทหาร	ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษา	ในการสมัครเข้ารับ 
การ½Öกวิชาทหารตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน	ตลอดจนช่วยเหลือนักศึกษาในการขอผ่อนผัน 
การเข้ารับราชการทหารประจÓปีและขอผ่อนผันการเรียนระดมพลเข้า½Öกวิชาทหารเพิ่มเติม

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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งานนักศึกษาวิชาทหาร

 นกัศกึษำวชิำทหำร	หมายถงึ	บคุคลทีม่คีณุสมบติัครบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายและอยูใ่นระหว่าง

การฝึกวิชาทหาร	ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก�าหนดใช้ค�าย่อว่า	“นศท”

นกัเรยีน	นกัศกึษา	ของวทิยาลัยฯ	ทมีสิีทธสิมคัรเข้ารบัการฝึกวชิาทหารจะต้องมคีณุลกัษณะ	คณุสมบัติ	

และอยู่ภายใต้เงื่อนไข	ดังนี้

1.1		เป็นนักเรียน	นักศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารที่กรรมการรักษาดินแดนเปิดท�าการฝึกทหาร

1.2		ส�าหรับการศึกษาขั้นต้น	หรือเทียบเท่า	และต้องสอบไล่ชั้นประโยคมะยมศึกษาตอนต้น	หรือ 

เทียบเท่า	ได้คะแนนเฉลี่ย	1.00	ขึ้นไป

1.3		เป็นชายหรือหญิง	มีสัญชาติไทย

1.4		มีอายุไม่เกิน	22	ปีบริบูรณ์	ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

1.5		ไม่พิการ	หรือทุพลภาพ	หรือมีโรคซ่ึงไม่สามารถรับราชการทหารได้	ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ

ราชการทหาร	แห่งพระราชบัญญัติราชการทหาร	พ.ศ.	2497

1.6		ไม่เป็นคนซ่ึงไม่มีคุณวุฒิท่ีจะเป็นทหารได้	 เฉพาะห้องที่ตามกฎหมายซึ่งออกตามความ 

ในมาตรา	13(3)	แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร	พ.ศ.	2497

1.8		ไม่เป็นทหารประจ�าการ	กองประจ�าการ	หรือถูกก�าหนดตัวเข้ากองประจ�าการแล้ว

1.9		มีขนาดรอบตัว	น�้าหนัก	และความสูง	ตามส่วนสัมพันธ์	ดังนี้

อำยุ	(ปี)

ชำย หญิง

หมำยเหตุควำมขยำยของอก	(ซม.)
น�้ำหนัก
(กก.)

ควำมสูง
(ซม.)

น�้ำหนัก
(กก.)

ควำมสูง
(ซม.)หำยใจเข้ำ หำยใจออก

ไม่เกิน	15

16

17	

18

19-22

75

76

77

78

79

72

73

74

75

76

42

44

46

48

49

152

154

156

158

161

41

42

43

44

45

148

148

150

151

152

หมายเหตุ	 -		ผู้อายุต�่ากว่า	15	ปี	มีน�้าหนักตัว	ขนาดความสูง	ต้องไม่น้อยกว่าผู้ที่มีอายุ	15	ปี

-		การตรวจร่างกายต้องตรวจที่กรมการรักษาดินแดน

2. เงื่อนไขข้อบังคับ	ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ	หน่วยบัญชำกำรก�ำลังส�ำรอง	ดังนี้

2.1	สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร	ต้องช�าระเงินบ�ารุงเพื่อการศึกษา	จ�านวน	650	บาท	ชั้นปีที่	1,

2	และ	3	(ยกเว้นชั้นปีที่	4,	5	ไม่ต้องช�าระเงิน)

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

325

← งานนักศึกษาวิชาทหาร ➢

1.7

1.8

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

รับราชการทหาร แห่งพระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ. 2497

ผูท้ีม่อีายตุ�า่กว่า 15 ปี

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
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2.2	ต้องตัดผมสั้น

2.3	ต้องแต่งกายตามระเบียบที่	หน่วยบัญชาการก�าลังทหาร	ก�าหนด

2.4	ต้องเชื่อฟัง	และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค�าสั่ง	โดยเคร่งครัด

2.5	นักศึกษาชาย	ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	ดังนี้

2.5.1	ลุกนั่ง	จ�านวน	34	ครั้ง	ภายใน	2	นาที

2.5.2	ดันพื้น	จ�านวน	22	ครั้ง	ไม่จ�ากัดเวลา

2.5.3	วิ่งระยะทาง	800	เมตร	ใช้เวลาไม่เกิน	3.15	นาที

2.6	นักศึกษาหญิง	ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	ดังนี้

2.6.1	ลุกนั่ง	จ�านวน	34	ครั้ง	ภายใน	2	นาท

2.6.2	ดันพื้น	จ�านวน	22	ครั้ง	ไม่จ�ากัดเวลา

2.6.3	วิ่งระยะทาง	800	เมตร	ใช้เวลาไม่เกิน	3.15	นาที

3. หลักฐำนกำรสมัคร

3.1	ใบสมัคร	(รด.1)

3.2	รูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	แต่งกายชุดนักเรียน	หน้าตรง	ไม่สวมหมวก	จ�านวน	1	รูป

3.3	หลักฐานในรับรองผลการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่	3	หรือเทียบเท่า	โดยหัวหน้าสถานศึกษา

หรือรับมอบเป็นผู้รับรอง	จ�านวน	1	ฉบับ

3.4	ส�าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวอาศัยอยู่ปัจจุบัน

3.5	ส�าเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อ,	ชื่อสกุล	(ถ้ามี)

4. หลักฐำนกำรรำยงำนตัว

4.1	ใบรายงาตัว	(รด.2)	รับจากสถานศึกษาวิชาทหาร	และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง

4.2	ส�าเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว,	ชื่อสกุล	(ถ้ามี)

4.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

5. หลักฐำนกำรรำยงำนตัว	(โอนย้ำยต่ำง	ๆ	หน่วยฝึกฯ)

5.1	ใบรับรองการฝึกจาก	หน่วยฝึกเดิม	จ�านวน	1	ฉบับ

5.2	ใบรายงานตัว	(ส�าหรับผู้โอนย้าย)

5.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

6. กำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำร

นักเรียน	นักศึกษาที่มีอายุครบ	21	ปีบริบูรณ์	จะต้องเข้ารับราชการทหาร	และก�าลังศึกษาอยู่

ในสถานศึกษาแห่งน้ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร	เพื่อการศึกษาจะต้องแจ้งอาจารย์ 

ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร

• หลักฐำนที่ต้องน�ำมำ	•
1. ใบส�าคัญกองเกิน	สด.9	จ�านวน	3	ฉบับ	ด้านหลังให้นักเรียน	นักศึกษาเขียนที่อยู่ปัจจุบัน

แต่ถ้าเรียนรักษาดินแดน	ให้เขียนเลขทะเบียน	นศท.	ด้วยว่าก�าลังเรียนอยู่ปีที่	ส่งผู้ก�ากับภายในเดือน 

กันยายน	ทุกปี

2. หมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.35) ถายเฉพาะดานหนา 3 ฉบับ ไปรับที่สัสดีที่ขึ้น สด.9 ไว

ส�าเนาทะเบียนบาน 3 ฉบับ
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
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นาที

 2.  หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ่ายเอกสารเฉพาะด้านหน้า 3 ฉบับ ไปรับที่สัสด ี

ที่ขึ้น สด.9 ไว้  ส�าเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

คุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
	 1.	 สัญชาติไทย

	 2.	 อายุไม่เกิน	 22	 ปี	 บริบูรณ์	 นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร	 ส�าหรับผู ้ที่ยัง 

ไม่บรรลุนิติภาวะ	ต้องได้รับความยินยอมจาก	บิดา	หรือ	มารดา	หรือผู้ปกครอง

	 3.	 ไม่พิการ	ทุพพลภาพ	หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้	ตาม	กฎหมายว่าด้วยการ	 

รับราชการทหาร	พ.ศ.	2497

	 4.	 มีน�้าหนัก	ขนาดรอบอก	ขนาดส่วนสูง	ตามส่วนสัมพันธ์	ดังนี้

อำยุ/ปี ชำย หญิง

ควำมขยำยของอก น�้ำหนัก 	ส่วนสูง น�้ำหนัก 	ส่วนสูง

หำยใจเข้ำ หำยใจออก กก. ซม. กก. ซม.

ไม่เกิน	15	ปี 75 72 42 152 41 148

16 76 73 44 154 42 149

17 77 74 46 156 43 150

18 78 75 48 158 44 151

19-22 80 77 50 160 45 152

	 5.	 มีความประพฤติเรียบร้อย

	 6.	 ไม่เป็นทหารประจ�าการ	ทหารกองประจ�าการ	หรือถูกก�าหนดตัวเข้ากองประจ�าการแล้ว

	 7.	 ก�าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหาร

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
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2.2	ต้องตัดผมสั้น

2.3	ต้องแต่งกายตามระเบียบที่	หน่วยบัญชาการก�าลังทหาร	ก�าหนด

2.4	ต้องเชื่อฟัง	และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค�าสั่ง	โดยเคร่งครัด

2.5	นักศึกษาชาย	ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	ดังนี้

2.5.1	ลุกนั่ง	จ�านวน	34	ครั้ง	ภายใน	2	นาที

2.5.2	ดันพื้น	จ�านวน	22	ครั้ง	ไม่จ�ากัดเวลา

2.5.3	วิ่งระยะทาง	800	เมตร	ใช้เวลาไม่เกิน	3.15	นาที

2.6	นักศึกษาหญิง	ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	ดังนี้

2.6.1	ลุกนั่ง	จ�านวน	34	ครั้ง	ภายใน	2	นาท

2.6.2	ดันพื้น	จ�านวน	22	ครั้ง	ไม่จ�ากัดเวลา

2.6.3	วิ่งระยะทาง	800	เมตร	ใช้เวลาไม่เกิน	3.15	นาที

3. หลักฐำนกำรสมัคร

3.1	ใบสมัคร	(รด.1)

3.2	รูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	แต่งกายชุดนักเรียน	หน้าตรง	ไม่สวมหมวก	จ�านวน	1	รูป

3.3	หลักฐานในรับรองผลการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	3	หรือเทียบเท่า	โดยหัวหน้าสถานศึกษา

หรือรับมอบเป็นผู้รับรอง	จ�านวน	1	ฉบับ

3.4	ส�าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าตัวอาศัยอยู่ปัจจุบัน

3.5	ส�าเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อ,	ชื่อสกุล	(ถ้ามี)

4. หลักฐำนกำรรำยงำนตัว

4.1	ใบรายงาตัว	(รด.2)	รับจากสถานศึกษาวิชาทหาร	และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง

4.2	ส�าเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว,	ชื่อสกุล	(ถ้ามี)

4.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

5. หลักฐำนกำรรำยงำนตัว	(โอนย้ำยต่ำง	ๆ	หน่วยฝึกฯ)

5.1	ใบรับรองการฝึกจาก	หน่วยฝึกเดิม	จ�านวน	1	ฉบับ

5.2	ใบรายงานตัว	(ส�าหรับผู้โอนย้าย)

5.3	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

6. กำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำร

นักเรียน	นักศึกษาที่มีอายุครบ	21	ปีบริบูรณ์	จะต้องเข้ารับราชการทหาร	และก�าลังศึกษาอยู่

ในสถานศึกษาแห่งน้ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร	เพื่อการศึกษาจะต้องแจ้งอาจารย ์

ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร

• หลักฐำนที่ต้องน�ำมำ	•
1. ใบส�าคัญกองเกิน	สด.9	จ�านวน	3	ฉบับ	ด้านหลังให้นักเรียน	 นักศึกษาเขียนที่อยู่ปัจจุบัน

แต่ถ้าเรียนรักษาดินแดน	ให้เขียนเลขทะเบียน	นศท.	ด้วยว่าก�าลังเรียนอยู่ปีที่	ส่งผู้ก�ากับภายในเดือน 

กันยายน	ทุกปี

2. หมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.35) ถายเฉพาะดานหนา 3 ฉบับ ไปรับที่สัสดีที่ขึ้น สด.9 ไว

ส�าเนาทะเบียนบาน 3 ฉบับ
คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
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คุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
	 1.	 สัญชาติไทย

	 2.	 อายุไม่เกิน	 22	 ปี	 บริบูรณ์	 นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร	 ส�าหรับผู ้ที่ยัง 

ไม่บรรลุนิติภาวะ	ต้องได้รับความยินยอมจาก	บิดา	หรือ	มารดา	หรือผู้ปกครอง

	 3.	 ไม่พิการ	ทุพพลภาพ	หรือมีโรคซ่ึงไม่สามารถจะรับราชการทหารได้	ตาม	กฎหมายว่าด้วยการ	 

รับราชการทหาร	พ.ศ.	2497

	 4.	 มีน�้าหนัก	ขนาดรอบอก	ขนาดส่วนสูง	ตามส่วนสัมพันธ์	ดังนี้

อำยุ/ปี ชำย หญิง

ควำมขยำยของอก น�้ำหนัก 	ส่วนสูง น�้ำหนัก 	ส่วนสูง

หำยใจเข้ำ หำยใจออก กก. ซม. กก. ซม.

ไม่เกิน	15	ปี 75 72 42 152 41 148

16 76 73 44 154 42 149

17 77 74 46 156 43 150

18 78 75 48 158 44 151

19-22 80 77 50 160 45 152

	 5.	 มีความประพฤติเรียบร้อย

	 6.	 ไม่เป็นทหารประจ�าการ	ทหารกองประจ�าการ	หรือถูกก�าหนดตัวเข้ากองประจ�าการแล้ว

	 7.	 ก�าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหาร

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
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← คุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ➢

 2. อายไุม่เกิน 22 ปีบรบิรูณ์ นบัตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหาร ส�าหรบัผูท้ีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ 

ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง

 3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎหมายว่าด้วย 

การรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 77



คุณสมบัติของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
	 1.	 ก�าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก�าหนดเข้ากองประจ�าการแล้ว

	 2.	 ส�าเรจ็การศกึษาตัง้แต่มธัยมศกึษาปีที	่3	หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปและมผีลการเรยีนของชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	3	หรือ	เทียบเท่า	ตั้งแต่	1.0	ขึ้นไป

	 3.	 ในกรณทีีก่ารสมคัรในรอบแรกมผีูส้มคัรผ่านการทดสอบร่างกายเกนิกว่าจ�านวนทีก่องทพับกต้องการ	

จะพิจารณาผลการศึกษาของผู้ท่ีมีผลการศึกษาสูงกว่าเข้ารับการศึกษาก่อนเท่ากับจ�านวนตามที่	กองทัพบก

ต้องการ

เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตำมระเบียบ	หน่วยบัญชำกำรก�ำลังส�ำรอง	ดังนี้

	 1.	 ต้องสมัครและรายงานตัวจึงจะเข้ารับการฝึกได้

	 2.	 ต้องช�าระเงินบ�ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

	 3.	 ต้องไว้ทรงผมตามระเบียบหน่วยบัญชาการก�าลังส�ารอง	ความยาวด้านหน้าไม่เหิน	7	ซม.

	 4.	 ต้องแต่งกายตามระเบียบฯที่ก�าหนด

	 5.	 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติการ	ค�าสั่ง	ระเบียบ	ข้อบังคับ	โดยเคร่งครัด

	 6.	 ผู้สมัครเป็น	นศท.	ชั้นปีที่	1	(ชาย	,	หญิง)	ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	ตามระเบียบฯ	

ที่ก�าหนด	ดังนี้

เกณฑ์กำรให้คะแนน	กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย	(หญิง)

	 ท่าดันพื้น	 22	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที	)

	 ท่าลุก-นั่ง	 34	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที)

	 วิ่งระยะทาง	 800	 เมตร	(ใช้เวลาไม่เกิน	3	นาที	15	วินาที)

เกณฑ์กำรให้คะแนน	กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย	(หญิง)

	 ท่าดันพื้น	 15	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที	)

	 ท่าลุก-นั่ง	 25	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที)

	 วิ่งระยะทาง	 800	 เมตร	(ใช้เวลาไม่เกิน	4	นาที)

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

328

← คุณสมบัติของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ➢

 ทีก่�าหนด

เกนิ 7 ชม.

(ชาย)

  (ภายในเวลา 2 นาท)ี

  (ภายในเวลา 2 นาท)ี

  (ภายในเวลา 2 นาท)ี

  (ภายในเวลา 2 นาท)ี

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู78



ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู
ว่าด้วยหอพักนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

...................................................................

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
	 1.	 ก�าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก�าหนดเข้ากองประจ�าการแล้ว

	 2.	 ส�าเรจ็การศกึษาตัง้แต่มธัยมศกึษาปีที	่3	หรอืเทยีบเท่าขึน้ไปและมผีลการเรยีนของชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	3	หรือ	เทียบเท่า	ตั้งแต่	1.0	ขึ้นไป

	 3.	 ในกรณทีีก่ารสมคัรในรอบแรกมผีูส้มคัรผ่านการทดสอบร่างกายเกนิกว่าจ�านวนทีก่องทพับกต้องการ	

จะพิจารณาผลการศึกษาของผู้ที่มีผลการศึกษาสูงกว่าเข้ารับการศึกษาก่อนเท่ากับจ�านวนตามที่	กองทัพบก

ต้องการ

เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตำมระเบียบ	หน่วยบัญชำกำรก�ำลังส�ำรอง	ดังนี้

	 1.	 ต้องสมัครและรายงานตัวจึงจะเข้ารับการฝึกได้

	 2.	 ต้องช�าระเงินบ�ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

	 3.	 ต้องไว้ทรงผมตามระเบียบหน่วยบัญชาการก�าลังส�ารอง	ความยาวด้านหน้าไม่เหิน	7	ซม.

	 4.	 ต้องแต่งกายตามระเบียบฯที่ก�าหนด

	 5.	 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติการ	ค�าสั่ง	ระเบียบ	ข้อบังคับ	โดยเคร่งครัด

	 6.	 ผู้สมัครเป็น	นศท.	ชั้นปีที่	1	(ชาย	,	หญิง)	ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	ตามระเบียบฯ	

ที่ก�าหนด	ดังนี้

เกณฑ์กำรให้คะแนน	กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย	(หญิง)

	 ท่าดันพื้น	 22	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที	)

	 ท่าลุก-นั่ง	 34	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที)

	 วิ่งระยะทาง	 800	 เมตร	(ใช้เวลาไม่เกิน	3	นาที	15	วินาที)

เกณฑ์กำรให้คะแนน	กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย	(หญิง)

	 ท่าดันพื้น	 15	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที	)

	 ท่าลุก-นั่ง	 25	 ครั้ง	(ภายในเวลา	2	นาที)

	 วิ่งระยะทาง	 800	 เมตร	(ใช้เวลาไม่เกิน	4	นาที)

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2560
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
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ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู
วาดวยหอพักนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวดท่ี ๑
ขอความทั่วไป

เพื่อใหการดําเนินการของหอพักนักเรียน นักศึกษา มีความเหมาะสมเปนไปตามวัตถุประสงคและ
หลักการวิทยาลัยการอาชีพละงู จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอท่ี ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงูวาดวยหอพักนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๕”

ขอท่ี ๒. ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใชเปนตนไป
ขอท่ี ๓. บรรดาระเบียบขอบังคับ คําส่ังหรือประกาศอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ

นี้แทน
ขอท่ี ๔. ในระเบียบนี้

“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพละงู
“นักเรียน นักศึกษา” หมายถึง ผูเรียนท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย

การอาชีพละงู และมีสิทธิ์เขาพักอาศัยหอพัก นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู
“หอพัก” หมายถึง ท่ีพักท่ีวิทยาลัยการอาชีพละงูจัดใหเปนท่ีพักอาศัยของนักเรียน 

นักศึกษา
“บุคคลภายนอก” หมายถึง ผูท่ีไมไดรับสิทธ์ิพักอาศัย ในหอพักของวิทยาลัยการอาชีพละ

งู โดยไมคํานึงถึงวาจะเปนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยหรือไม
“รองผูอํานวยการ” หมายถึง รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หรือ

รองผูอํานวยการท่ีวิทยาลัยมอบหมาย
“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู หรือผูท่ีรักษาการใน

ตําแหนง
ขอท่ี ๕. ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยถาความส่ังการขอท่ีมิได

กําหนดในระเบียบนี้หรือขอท่ีไมชัดเจน 

หมวดท่ี ๒
ขอความทั่วไป

ขอท่ี ๖. ผูพักอาศัยหอพักวิทยาลัยการอาชีพละงูตองมีคุณสมบัติดังนี้
๖.๑ ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู
๖.๒ ลงทะเบียนเรียน และเรียนอยูในสภาพปกติไมอยูในระหวางพักการเรียน
๖.๓ ยื่นคํารองและวิทยาลัยอนุญาตใหเขาพักได
๖.๔ ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักอยางเครงครัด
๖.๕ บุคคลภายนอกท่ีวิทยาลัยอนุญาตใหเขาพักได

ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงู
วาดวยหอพักนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

หมวดที่ ๑
ขอความทั่วไป

เพื่อใหการดําเนินการของหอพักนักเรียน นักศึกษา มีความเหมาะสมเปนไปตามวัตถุประสงคและ
หลักการวิทยาลัยการอาชีพละงู จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอท่ี ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพละงูวาดวยหอพักนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๕”

ขอท่ี ๒. ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใชเปนตนไป
ขอท่ี ๓. บรรดาระเบียบขอบังคับ คําส่ังหรือประกาศอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ

นี้แทน
ขอท่ี ๔. ในระเบียบนี้

“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพละงู
“นักเรียน นักศึกษา” หมายถึง ผูเรียนท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย

การอาชีพละงู และมีสิทธิ์เขาพักอาศัยหอพัก นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู
“หอพัก” หมายถึง ท่ีพักท่ีวิทยาลัยการอาชีพละงูจัดใหเปนท่ีพักอาศัยของนักเรียน 

นักศึกษา
“บุคคลภายนอก” หมายถึง ผูท่ีไมไดรับสิทธิ์พักอาศัย ในหอพักของวิทยาลัยการอาชีพละ

งู โดยไมคํานึงถึงวาจะเปนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยหรือไม
“รองผูอํานวยการ” หมายถึง รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หรือ

รองผูอํานวยการท่ีวิทยาลัยมอบหมาย
“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู หรือผูท่ีรักษาการใน

ตําแหนง
ขอท่ี ๕. ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยถาความส่ังการขอท่ีมิได

กําหนดในระเบียบนี้หรือขอท่ีไมชัดเจน 

หมวดที่ ๒
ขอความทั่วไป

ขอท่ี ๖. ผูพักอาศัยหอพักวิทยาลัยการอาชีพละงูตองมีคุณสมบัติดังนี้
๖.๑ ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู
๖.๒ ลงทะเบียนเรียน และเรียนอยูในสภาพปกติไมอยูในระหวางพักการเรียน
๖.๓ ยื่นคํารองและวิทยาลัยอนุญาตใหเขาพักได
๖.๔ ปฏิบัติตามระเบียบของหอพักอยางเครงครัด
๖.๕ บุคคลภายนอกท่ีวิทยาลัยอนุญาตใหเขาพักได
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หมวดท่ี ๓
คณะกรรมการหอพัก

ขอท่ี ๗. ใหมีคณะกรรมการบริหารหอพักมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา อํานวยความ
สะดวก ติดตาม กํากับ ดูแล การดําเนินการของหอพัก ให เปนไปตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค 
คณะกรรมการประกอบดวย

๗.๑ ผูอํานวยการ      ประธานกรรมการ
๗.๒ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรหรือผูแทน      กรรมการ
๗.๓ รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือหรือผูแทน    กรรมการ

 ๗.๔ รองผูอํานวยการฝายวิชาการหรือผูแทน      กรรมการ
๗.๕ รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา      กรรมการและ   

                                     หรือผูแทน                                                            เลขานุการ                               
๗.๖ หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา       กรรมการ/   

                                                                                                             ผูชวยเลขานุการ  
ขอท่ี ๘. ใหมีคณะกรรมการบริหารหอพักมีหนาท่ีกล่ันกรองคุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมไดรับสิทธิ์เขาพักหอพักของวิทยาลัย คณะกรรมการประกอบดวย
๘.๑ รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      ประธานกรรมการ
๘.๒ ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร           กรรมการ
๘.๓ ผูแทนฝายแผนงานและความรวมมือ                            กรรมการ

 ๘.๔ ผูแทนฝายวิชาการ                   กรรมการ
๘.๕ หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา       กรรมการ/              

                                                                                                             ผูชวยเลขานุการ  
ขอท่ี ๙. ใหมีคณะกรรมการครูประจําหอพัก มีหนาท่ีตรวจสอบ กํากับ ดูแล ความเปนอยูของผูท่ี

อาศัยในหอพัก ติดตามดานความประพฤติวากลาวตักเตือนลงโทษตลอดเวลาท่ีนักเรียน นักศึกษา อยูหอพัก และ
รายงานขอมูลเสนอแนะปญหาแนวทางแกปญหาขอมูลอื่นๆ ใหคณะกรรมการบริหารหอพักอยางสม่ําเสมอ จํานวน
กรรมการใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยมอบหมาย แตงต้ัง 

ขอท่ี ๑๐. ใหมีคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ประจําหอพัก มีหนาท่ี ชวยเหลือครูประจําหอพัก
ในการดาํเนินกิจกรรมตางๆ ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย สอดสองดูแลความปลอดภัย ทรัพยสินของหอพัก ให
การชวยเหลือเพื่อนในหอพัก การบาดเจ็บ เจ็บปวยหรืออื่นๆ ตามท่ีกรรมการบริหารหอพักหรือกรรมการครูประจํา
หอพักมอบหมาย จํานวนกรรมการใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยมอบหมาย แตงต้ัง 

ขอท่ี ๑๑. ใหกรรมการใน ขอท่ี ๑๐. ประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกเปนประธานหอพัก และเลือก
เลขานุการ ตําแหนงละ ๑ คน สวนท่ีเหลือเปนกรรมการหอพัก

ขอท่ี ๑๒. วาระการดํารงตําแหนง คณะกรรมการตามขอท่ี ๑๐ คราวละหนึ่งภาคเรียนหรือตามท่ี
วิทยาลัยกําหนด

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู80



หมวดท่ี ๓
คณะกรรมการหอพัก

ขอท่ี ๗. ใหมีคณะกรรมการบริหารหอพักมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา อํานวยความ
สะดวก ติดตาม กํากับ ดูแล การดําเนินการของหอพัก ให เปนไปตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค 
คณะกรรมการประกอบดวย

๗.๑ ผูอํานวยการ      ประธานกรรมการ
๗.๒ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรหรือผูแทน      กรรมการ
๗.๓ รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือหรือผูแทน    กรรมการ

 ๗.๔ รองผูอํานวยการฝายวิชาการหรือผูแทน      กรรมการ
๗.๕ รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา      กรรมการและ   

                                     หรือผูแทน                                                            เลขานุการ                               
๗.๖ หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา       กรรมการ/   

                                                                                                             ผูชวยเลขานุการ  
ขอท่ี ๘. ใหมีคณะกรรมการบริหารหอพักมีหนาท่ีกล่ันกรองคุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมไดรับสิทธิ์เขาพักหอพักของวิทยาลัย คณะกรรมการประกอบดวย
๘.๑ รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      ประธานกรรมการ
๘.๒ ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร           กรรมการ
๘.๓ ผูแทนฝายแผนงานและความรวมมือ                            กรรมการ

 ๘.๔ ผูแทนฝายวิชาการ                   กรรมการ
๘.๕ หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา       กรรมการ/              

                                                                                                             ผูชวยเลขานุการ  
ขอท่ี ๙. ใหมีคณะกรรมการครูประจําหอพัก มีหนาท่ีตรวจสอบ กํากับ ดูแล ความเปนอยูของผูท่ี

อาศัยในหอพัก ติดตามดานความประพฤติวากลาวตักเตือนลงโทษตลอดเวลาท่ีนักเรียน นักศึกษา อยูหอพัก และ
รายงานขอมูลเสนอแนะปญหาแนวทางแกปญหาขอมูลอื่นๆ ใหคณะกรรมการบริหารหอพักอยางสม่ําเสมอ จํานวน
กรรมการใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยมอบหมาย แตงต้ัง 

ขอท่ี ๑๐. ใหมีคณะกรรมการนักเรียน นักศึกษา ประจําหอพัก มีหนาท่ี ชวยเหลือครูประจําหอพัก
ในการดาํเนินกิจกรรมตางๆ ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย สอดสองดูแลความปลอดภัย ทรัพยสินของหอพัก ให
การชวยเหลือเพื่อนในหอพัก การบาดเจ็บ เจ็บปวยหรืออื่นๆ ตามท่ีกรรมการบริหารหอพักหรือกรรมการครูประจํา
หอพักมอบหมาย จํานวนกรรมการใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยมอบหมาย แตงต้ัง 

ขอท่ี ๑๑. ใหกรรมการใน ขอท่ี ๑๐. ประชุมรวมกันเพื่อคัดเลือกเปนประธานหอพัก และเลือก
เลขานุการ ตําแหนงละ ๑ คน สวนท่ีเหลือเปนกรรมการหอพัก

ขอท่ี ๑๒. วาระการดํารงตําแหนง คณะกรรมการตามขอท่ี ๑๐ คราวละหนึ่งภาคเรียนหรือตามท่ี
วิทยาลัยกําหนด

หมวดท่ี ๔
การเงิน

ขอท่ี ๑๓. นักเรียน นักศึกษา ท่ีอาศัยหอพัก ไมตองจายคาธรรมเนียม หรือคาใชจายท่ีเปนลักษณะ
คาเชาการเขาอยูหอพัก

ขอท่ี ๑๔. นักเรียน นักศึกษา ท่ีอาศัยหอพัก ตองจายเงินคาประกัน จํานวนเงิน ระยะเวลาการคืน
เงินประกัน หรืออื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศของวิทยาลัย

ขอท่ี ๑๕. นักเรียน นักศึกษา ท่ีอาศัยหอพัก ตองจายเงินคาบริการสาธารณูปโภค หรืออื่นๆ ให
เปนไปตามประกาศของวิทยาลัย 

ขอท่ี ๑๖. เงินรายไดอื่นท่ีเปนสวัสดิการและหรือมีวัตถุประสงค ท่ีจะใชบริหารจัดการดําเนินการ
เกี่ยวกับหอพักใหนําฝากธนาคาร และแตงต้ังกรรมการชุดหนึ่งควบคุมเงิน คณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนฝาย
บริหาร จํานวน ๑ คน ตัวแทนครู จํานวน ๓ คน ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาหอพัก จํานวน ๓ คน โดยการเบิกจายให
มีผูมีสิทธิลงนาม จํานวน ๓ คน คือ ผูบริหาร จํานวน ๑ คน ครู จํานวน ๑ คน นักเรียน จํานวน ๑ คน และให
คณะกรรมการจัดทํารายการแสดงใหทราบโดยท่ัวกันเม่ือจบภาคเรียน

หมวดท่ี ๕
ขอปฏิบัติและขอหาม

ขอท่ี ๑๗. ผูพักอาศัยในหอพักตองปฏิบัติตามประกาศของวิทยาลัยท่ีออกตามระเบียบนี้ หรือ
ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

หมวดท่ี ๖
การลงโทษ

ขอท่ี ๑๘. ผูพักอาศัยในหอพักจะมีคะแนนประจําตัวเรียกวาคะแนนความประพฤติของผูอาศัย
หอพัก ๑๐๐ คะแนน ตอ ๑ ปการศึกษา โดยจะนับคะแนนเต็มเม่ือวันแรกที่เขาพักอาศัยในปการศึกษานั้นๆ โดยจะ
เลิกนับคะแนนเมื่อส้ินปการศึกษา

ขอท่ี ๑๙. เมื่อผูพักอาศัยไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติและขอหามตามหมวดท่ี ๕ ขอท่ี ๑๗ จะตองถูก
ตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศของวิทยาลัย และเมื่อคะแนนถูกตัดสะสมในแตละปการศึกษาจะมีบทลงโทษ
ตามลําดับดังนี้

  ๑๙.๑ ถูกตัดคะแนนสะสมต้ังแตมากกวา ๒๐ คะแนน โทษวากลาวตักเตือน
  ๑๙.๒ ถูกตัดคะแนนสะสมต้ังแตมากกวา ๓๐ คะแนน โทษทําทัณฑบนเปนลายลักษณ

อักษร และแจงผูปกครองทราบ
      ๑๙.๓ ถูกตัดคะแนนสะสมต้ังแตมากกวา ๔๐ คะแนน ภาคทัณฑเขียนใบสละสิทธิ์การ

อยูหอพัก แจงผูปกครองทราบและลงช่ือ
  ๑๙.๔ ถูกตัดคะแนนสะสมต้ังแตมากกวา ๖๐ คะแนน ถูกตัดสิทธิ์การอาศัยหอพักและ

ตองรับโทษตามระเบียบของวิทยาลัยดวย

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 81



หมวดที่ ๗
อาหาร

ขอท่ี ๒๐. วิทยาลัยไมจัดอาหารใหผูท่ีพักอาศัยในหอพัก
ขอท่ี ๒๑. ผูพักอาศัยสามารถจัดเก็บอาหาร และปรุงอาหารไดเฉพาะสถานท่ีและเวลาท่ีวิทยาลัย

กําหนดเทานั้น
ขอท่ี ๒๒. ผูพักอาศัยในหอพักจะตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีวิทยาลัยกําหนด วาดวยเรื่องอาหาร

และการปรุงอาหารท่ีออกตามประกาศฉบับนี้

หมวดที่ ๘
อื่นๆ

ขอท่ี ๒๓. โดยระเบียบนี้วิทยาลัยสามารถออกประกาศกําหนดเกณฑ กติกา ขอบังคับ แนวปฏิบัติ 
ขอหาม ท่ีมุงพัฒนาผูอาศัยหอพักใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการได         

 
                 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายสะเทือน  สรรพจักร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู82



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพละงู
เรื่อง การเก็บเงินบำารุงการศึกษา ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู

...................................................................

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 83



คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู84





วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช. 1-3

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาขาวิชา	ช่างยนต์	สาขางาน	จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
กลุ่มเรียน	652010104	ชื่อกลุ่มเรียน	จักรยานยนต์	1/1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู86



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาขาวิซา	ช่างยนต์	สาขางาน	ยานยนต์
กลุ่มเรียน	652010101	ชื่อกลุ่มเรียน	ช่างยนต์	1/1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 87



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาชาวิชา	ช่างไ¿¿้กำาลัง	สาขางาน	ไ¿¿้ากำาลัง
กลุ่มเรียน	652010401	ชื่อกลุ่มเรียน	ช่างไ¿¿้ากำาลัง	1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู88



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาขาวิชา	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	สาขางาน	อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเรียน	652010501	ชื่อกลุ่มเรียน	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 89



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาขาวิชา	ช่างเชื่อมโลหะ	สาขางาน	ผลิตภัณฑ์
กลุ่มเรียน	652010301	ชื่อกลุ่มเรียน	ช่างเชื่อมโลหะ	1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู90



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	สาขาวิชา	การบัญชี	สาขางาน	การบัญชี
กลุ่มเรียน	652020101	ชื่อกลุ่มเรียน	การบัญชี	1/1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 91



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	สาขาวิชา	คอมหิวเตอร์ธุรกิจ	สาขางาน	คอมพิิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่มเรียน	65202040	1	ชื่อกลุ่มเรียน	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู92



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	สาขาวิชา	การท่องเที่ยว	สาขางาน	การท่องเที่ยว
กลุ่มเรียน	652070201	ชื่อกลุ่มเรียน	การท่องเที่ยว	1

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 93



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	สาขาวิชา	การโรงแรม	สาขางาน	การโรงแรม
กลุ่มเรียน	652070101	ชื่อกลุ่มเรียน	การโรงแรม

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู94





วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาซีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ชั้น ปวส.1

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาขาวิชา	เทคนิคเครื่องกล	สาขางาน	เทคนิคยานยนต์
กลุ่มเรียน	653010101	ชื่อกลุ่มเรียน	ช่างยนต์	(จบ	ปวช.)

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู96



คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 97



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลัักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ชั้น ปวส.1

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาขาวิชา	ไ¿¿้า	สายงาน	ไ¿¿้ากำาลัง
กลุ่มเรียน	653010401	ชื่อกลุ่มเรียน	ช่างไ¿¿้ากำาลัง	(จบ	ปวช.)

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู98



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ชั้น ปวส.1
ประเภทวิชา	อุตสาหกรรม	สาขาวิซา	อิเล็กหรอนิกส์	สาขางาน	อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

กลุ่มเรียน	653010501	ชื่อกลุ่มเรียน	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	(จบ	ปวซ.)

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 99



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ชั้น ปวส.1

ประเภทวิชา	พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ	สาขาวิชา	การบัญชี	สาขางาน	การบัญชี
กลุ่มเรียน	653020101	ชื่อกลุ่มเรียน	การบัญชี	(จบ	ปวช.)

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู100



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ชั้น ปวส.1
ประเภทวิชา	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	สาขาวิชา	เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	สาขางาน	ธุรกิจดิจิทัล

กลุ่มเรียน	653020401	ชื่อกลุ่มเรียน	ธุรกิจดิจิทัล	(จบ	ปวช.)

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู 101



วิทยาลัยการอาชีพละงู
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ชั้น ปวส.1

ประเภทวิชา	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	สาขาวิชา	การท่องเที่ยว	สาขางาน	การท่องเที่ยว
กลุ่มเรียน	653070201	ชื่อกลุ่มเรียน	การท่องเที่ยว	(จบ	ปวช.)

คู่มือนักเรียน - นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพละงู102






