คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจาปีการศึกษา

2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมพิ ลราชวรางกูร
กิตสิ ิ ริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10

สารจากผู้อานวยการ
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งตราดเป็ น สถานศึ ก ษาสายอาชี พ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะ ทั้งวิชา
พื้นฐาน วิชาชีพ ได้ฝึกภาคปฏิบัติให้เกิดความชานาญ เพื่อประกอบอาชีพได้ตามสาขาวิชาที่เรียน
และสอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
และสั งคมร่ม เย็ น มี ความสุ ข นอกจากความรู้ ความสามารถแล้ ว นั กเรีย น นั กศึกษาจะต้ อง มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพที่ดี
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด หวังว่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา เล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นักเรียน
นักศึกษาได้เข้าใจ หลักสูตรการเรียนการสอน บริบทของสถานศึกษา และการปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้
มีระเบียบวินัย รักษาแนวปฏิบัติของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร และประสบผลสาเร็จในอาชีพการงานสืบไป

(นายประดิษฐ ฮกทา)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

คานา
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้จดั ทาคู่มือนักเรียนนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูล
ที่นักเรียน นักศึกษาจาเป็นต้องรับทราบ และถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่ง
นี้ คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนะนาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ตอนที่ 2 นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ตอนที่ 3 แนวปฏิบัตสิ าหรับนักศึกษาด้านกิจกรรม
นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ในแต่ละตอนให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ และข้อปฏิบัตติ ่างๆ ของวิทยาลัยฯ และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีน่ ักเรียนนักศึกษาพึงได้รับ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้จนสาเร็จการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

สารบัญ
ตอนที่ 1 แนะนาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 นโยบายของวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์
 ประวัติและสถานที่ตั้งวิทยาลัย
 ทาเนียบบุคลากร
 รายนามคณะกรรมการวิทยาลัย
 รายนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
 ภาพกิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ตอนที่ 2 นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผล (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 )
 ระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2561
 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.
 ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.
ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน นักศึกษาด้านกิจกรรม
 การฝึกงาน
 การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 ปิดเล่มโดยผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ภาคผนวก
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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12
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22
39
41
46
49
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53
63
66
67
68
69

ตอนที่ 1
แนะนำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด
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นโยบำยของวิทยำลัย
1. เพื่อสนองตอบนโยบายกรมอาชีวศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 การจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพให้ยืดหยุ่นหลากหลายสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการกาลังคนของประเทศ สนองความต้องการ
สังคมและท้องถิ่น และสนองความต้องการของผู้ เรียนซึ่งมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันได้อย่างกว้างขวาง
มากขึ้น
2. เพื่อพัฒนากาลังคนในตลาดแรงงานและผู้ด้อยโอกาสในชนบทห่างไกลเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความรู้ ทั กษะวิชาชี พ เพื่ อให้ ป ระสิ ท ธิภาพในการปฏิบั ติ งานสู งขึ้น ทั น กับ ความเปลี่ย นแปลงในสั งคม
ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ปลูกฝังนิสัยในการทางานเพื่อการประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขภายใต้
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. การให้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ ในชุ ม ชน การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กว้างขวางมากขึ้น

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีสู่อาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม
สัมพันธ์ชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2. ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามกลไกของอาชีวศึกษา
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมบนพืน้ ฐานความพอเพียง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ

อัตลักษณ์

ทักษะดี มีงานทา

เอกลักษณ์

บริการชุมชน
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ปรัชญา ฝีมอื ดี มีคณ
ุ ธรรม นาวิชาการ
ต้นไม้ประจาสถานศึกษา

ต้นกำนพลู

ประวัติและสถำนที่ตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ างตราด ได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2539 ตั้ ง อยู่ เลขที่ 236
ถนนหลักเมือง ตาบลบางพระ อาเภอเมือง จังหวัดตราด มีพื้นที่จานวน 2 แปลง รวม 7 ไร่ 2 งาน 39.8
ตารางวา โดยเช่าที่ดินจากกรมการศาสนาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคตราด
ประวัติควำมเป็นมำ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นพื้นที่ดินของวัดร้างที่วิทยาลัยฯได้เช่ากับกรมศาสนาต่อจาก
วิทยาลัยเทคนิคตราด ซึ่งพืน้ ทีน่ ไี้ ด้มีประวัติการตั้งเป็นสถานศึกษา
โดยลาดับ ดังนี้
พ.ศ. 2480
กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ตั้งเป็นโรงเรียนช่างไม้ตราด
พ.ศ. 2500
ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นโรงเรียนการช่างตราด
พ.ศ. 2510
กระทรวงศึกษาธิการได้รวมโรงเรียนการช่างตราดและโรงเรียนการช่างสตรี
ตราดเข้าด้วยกันจึงทาให้มี 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ 1 เขตท่าเรือจ้าง บริเวณโรงเรียนการช่างสตรีและเขตที่ 2
บริเวณโรงเรียนการช่างตราด
พ.ศ. 2522
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคตราด
พ.ศ. 2525
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคตราด
พ.ศ. 2537
ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
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เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราดขึ้น
จากวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โดยใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคตราดเขตที่ 2 และดาเนินการเปิดการเรียนการ
สอนเมื่อปีงบประมาณ 2541 จนถึงปัจจุบัน
โทรศัพท์ 0-3951-2172 โทรสาร 0-3952-0530 หรือทางเว็บไซต์
http://www.tratpt.ac.th E-Mail : trat_poly@hotmail.com
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ทำเนียบบุคลำกร
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด
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ผู้บริหำร

นำยประดิษฐ ฮกทำ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด

นำยจิรพงค์ ร่มเงิน

นำยนพดล หัตถำพงษ์

นำยสรำวุธ เรืองขจิต

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครู ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์

นางสาวสิเรียม พวงกัน
ครู (หัวหน้าสาขาวิชา)

นางสาวลัดดา วงค์กระจ่าง
ครู

นางสาวนงลักษณ์ ดาราพงษ์ นางสาวสิรมิ า ดาราพงษ์ นางสาวอุไรวรรณ อุภัยพรม
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูชานาญการ

นางสาวพัชยา เพชร์พิชัย
ครูพิเศษสอน

สำขำวิชำช่ำงยนต์

นายมานพ ทองดี
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา)

ว่าที่ ร.ต.บรรพต ไชยคีนี
ครู

นายอนุชิด มั่นคง
พนักงานราชการ
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สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง

นายชาญวิทย์ โทมา
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา)

นายณัฐดนัย สินธุนาวา
ครูพิเศษสอน

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน

นายสราวุธ เรืองขจิต นายทวีชัย หวลถนอม นายณัฐกานต์ พรหมประสาท
นายพิทักษ์ สุขสว่างจิต
ครูพิเศษสอน
ครู (หัวหน้าสาขาวิชา)
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา)

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม

นางวารุณี สุนะไตร
ครู

นางสาวรัศญาภรณ์ สุธมิ ณีกาญจ์ นางสาววัชราภรณ์ สมบูรณ์
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
(หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก) (หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี)

นางสาวชนชนก สัทธยาสัย
พนักงานราชการ
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สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุรัชต์ กุมภะ
พนักงานราชการ (หัวหน้าสาขาวิชา)

นางสาวรจนา งามพักตร์
พนักงานราชการ

นางสาวบุหงา กองสุข
พนักงานราชการ

สำขำวิชำกำรโรงแรม

นายเกริกไกร นนทลักษณ์ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ นางสาวนิภาวรรณ์ ศิริ นางสาวจันทิมา รัตนเศียร นางพรพรรณ จันทรโชติ
ครู
ครูพิเศษสอน
ครู
ครู
พนักงานราชการ
(หัวหน้าสาขาวิชา)

สำขำวิชำคหกรรมทั่วไป

MissPema chaedon
ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ
พนักงานราชการ
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ลูกจ้ำงชั่วครำว

นางมาลี จันทเสน

นางภัทรวดี กาญจรัส

นางสาวนิตยา ตะวันขึ้น

นางสาวสุดาวรรณ บุตรพรม นางสาวจุฑาทิพย์ คล้อยตาม นางนวลนิตย์ จาลองศรี

นางสาวพรวดี มะลิซ้อน

นางสาวนาตยา มีสุภา

นางสาวอุไร พรมหมอก

นางสาวรัตมณี พานิช นางสาววัชราภรณ์ ขันทเจริญ นางสาวกัญวรา โนนโพธิ์

นางสาวรุ่งนภา ผดุงผล

นางอารีรักษ์ ครุฑสังข์

นางสาวเบญจวรรณ พันธารักษ์

นายวัฒจักร ศรแก้วดารา นางสาวภักดิพร จันทร์สิงห์
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นางสถาพร บุญเปลี่ยน

นายสุทธิศักดิ์ วิสุทธิแพทย์

นายเฉลิม พรมรินทร์
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รำยนำมคณะกรรมกำรวิทยำลัย
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ-นำมสกุล
นายสราวุธ เรืองขจิต
นายจักรกฤษณ์ สถิตเสถียร
นายวินิต นิรันต์พานิช
นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา
นายณัฐพล ขาสม
พระอาจารย์สุบิน ปณีโต
นายบารุง มัดรอ
นางสาวบุญญาพร ยิ้มอนันต์
นายจิรายุ ศรีสาราญ
นางสาววงศ์สิริ สุพันดี
นายอาคเนย์ หงส์ตะนุ
นางสาวกฤษณา จริตซื่อ
นายสุพจน์ เลียดประถม
นางภทรธร พิริยภิญโญ
นายชัชวาล อุสาหกิจ
นายชัชวาล เอีย่ มอมรนิพิท
นายวิบูลย์ เครือลอย
นายประดิษฐ ฮกทา

ตำแหน่ง

ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ง
นายประดิษฐ ฮกทา
ผู้อานวยการ
นายนพดล หัตถาพงษ์
รองผู้อานวยการ
นายจิรพงค์ ร่มเงิน
รองผู้อานวยการ
นางสาวนงลักษณ์ ดาราพงษ์
ครู
นางสาวสิรมิ า ดาราพงษ์
ครู
นายสราวุธ เรืองขจิต
ครู
นางสาวนิภาวรรณ ศิริ
ครู
นางสาวสิเรียม พวงกัน
ครู
นางสาวอุไรวรรณ อุภัยพรม
ครู
ว่าที่ รต.บรรพต ไชยคีนี
ครู

กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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ภำพกิจกรรมวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด
กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือวิสำมัญ

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพุธ

กิจกรรมกีฬำสี

กิจกรรมวันภำษำไทย
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ภำพกิจกรรมวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษำ

กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนกำรศึกษำ

งำนตรำดรำลึก

สืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์
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ตอนที่ 2
นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ

16

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างตราดเปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว, หลักสูตรระยะสั้นหลากหลายและหลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชำ
อุตสาหกรรม

สำขำวิชำ

สำขำงำน

ยานยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

การบัญชี

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การโรงแรม

การโรงแรม

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

พาณิชยกรรม

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชำ
อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สำขำวิชำ

สำขำงำน

เทคนิคเครื่องกล
ไฟฟ้า

เทคนิคยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

การโรงแรมและการ
บริการ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
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หลักสูตรระยะสั้น
แผนกวิชำ

ช่างยนต์

อิเล็กทรอนิกส์

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คหกรรม (เสริมสวย)

รำยวิชำ

หลักสูตร (ชั่วโมง)

การขับรถยนต์

75

งานบารุงรักษารถยนต์

75

งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

75

งานซ่อมจักรยานยนต์หัวฉีด
งานซ่อมสีรถยนต์

75

งานเชื่อมผลิตภัณฑ์

75

งานซ่อมเครื่องขยายเสียง

75

งานซ่อมโทรศัพท์มือถือ

75

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พิมพ์ดีดไทย

75

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
Goodle's document Solution
for business

75

75

75

75

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
วาดการ์ตูน Adobe Illustrator

75

งานติดตั้งและใช้ Application
บนอุปกรณ์ Smart phone

75

การซอยผม-ดัดผม

75

การเปลีย่ นสีผม

75

การถักเปีย-เกล้าผม

75

การสระผม-เซทผม

75

ตัดผมชายระดับ 1

75

ตัดผมสไตล์สมัยนิยม

75
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แผนกวิชำ

รำยวิชำ

คหกรรม (อาหารและโภชนาการ)

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร (ชั่วโมง)

คุกกี้และเค้ก

75

ขนมไทยยอดนิยม

75

งานใบตองเบื้องต้น

75

พานขันหมากจากผ้า

75

มาลัยมงคล

75

จัดดอกไม้มงคลสมรส

75

ผู้บริหำรและครูประจำแผนกวิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1. ฝ่ำยบริหำร
ชื่อผู้บริหำร
นายประดิษฐ
ฮกทา

เบอร์โทรศัพท์
081-5729-446

นายนพดล

หัตถาพงษ์

081-5773300

รองผู้อานวยฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
และฝ่ายพัฒนากิจการฯ

นายจิรพงค์

ร่มเงิน

086-1302341

รองผู้อานวยฝ่ายวิชาการ

นายสราวุธ

เรืองขจิต

087-5656693

ครู ทาหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

2. แผนกวิชำยำนยนต์
ชื่อครูที่ปรึกษำ

เบอร์โทรศัพท์

นายอนุชิด

มั่นคง

087-3103499

นายมานพ

ทองดี

081-3771016

ว่าที่ รต.บรรพต

ไชยคีนี

088-5401299

รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
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3. แผนกวิชำไฟฟ้ำกำลัง
ชื่อครูที่ปรึกษำ

เบอร์โทรศัพท์

นายชาญวิทย์

โทมา

080-5641433

นายณัฏฐ์ดนัย

สินธุนาวา

094-2198924

4. แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อครูที่ปรึกษำ

เบอร์โทรศัพท์

นายทวีชัย

หวลถนอม

086-5881193

นายสราวุธ

เรืองขจิต

087-5656693

นายณัฐกานต์

พรหมประสาท

087-7220707

5. แผนกวิชำกำรบัญชี
ชื่อครูที่ปรึกษำ

เบอร์โทรศัพท์

นางวารุณี

สุนะไตร

091-7714632

นางสาววัชราภรณ์

สมบูรณ์

087-2596986

นางสาวชนชนก

สัทธยาสัย

081-8657199

นางสาวสิเรียม

พวงกัน

082-2164007

6. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อครูที่ปรึกษำ

เบอร์โทรศัพท์

นายสุรัชต์

กุมภะ

081-7612933

นางสาวรจนา

งามพักตร์

089-8333709

นางสาวบุหงา

กองสุข

089-8648139
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7. แผนกวิชำกำรโรงแรม
ชื่อครูที่ปรึกษำ

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวจันทิมา

รัตนเศียร

084-8668928

นางสาวนิภาวรรณ์

ศิริ

080-4160189

นางพรพรรณ

จันทรโชติ

089-5484833

นางสาวปิยะดา

หงษ์เจริญ

087-1509910

นางรุ่งนภา

อุดมชลปราการ

086-7776780

นางสาวนงลักษณ์

ดาราพงษ์

092-8359685

นายเกริกไกร

นนทลักษณ์

081-6890219

8. แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชื่อครูที่ปรึกษำ
นายทวีชัย

หวลถนอม

เบอร์โทรศัพท์
086-5881193

9. แผนกวิชำธุรกิจค้ำปลีกฯ
ชื่อครูที่ปรึกษำ
นางสาวรัศญาภรณ์

สุธิมณีกาญจ์

เบอร์โทรศัพท์
087-1380043

ครูที่ปรึกษำจะดูแลนักเรียน นักศึกษำ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และสารวจรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. พบนักเรียน นักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูม (Home room) ทุกสัปดาห์
3. ดู แลทุ กข์สุขของนั กเรียน นั กศึกษาในด้ านการเรียน และเรื่อ งส่วนตัว พบนัก เรียนเป็น รายบุ คคล
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คาปรึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับครูประจาวิชา ครูแนะแนวและครูปกครองในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความ
ประพฤติการเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา
5. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย
ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา
6. เยี่ยมผู้ปกครอง หรือเชิญผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งด้านความประพฤติและ
การเรียน ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครอง พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้ผู้ปกครองทราบ

21
7. ให้ความเห็นชอบนักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา (ลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียน
สอบเทียบความรู้หรือประสบการณ์) การขอเปลีย่ น ขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา การขอผ่อนชาระเงินค่าลงทะเบียน
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคานวณหาเกรดเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
8. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม
9. ให้คาปรึกษา ตักเตือน ดูแล แก้ไขและปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ แนะนา หาทางป้องกันและติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช 2556
โดยที่ กระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อง ให้ ใช้ห ลัก สูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ พุ ท ธศั กราช 2556 ลงวัน ที่
21 พฤษภาคม 2556 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ใช้ ร ะเบี ย บนี้ บั งคั บ แก่ ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย และส่วนราชการของสถานบันการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือผู้อานวยการส่วนราชการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา หัวหน้าสถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่
จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
“หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ มี ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังจนจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.”
“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
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“นั ก เรี ย น” หมายความว่ า ผู้ ที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก เรี ย นตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556
“ภาคเรี ย น” หมายความว่ า ช่ ว งเวลาที่ ส ถานศึ ก ษาเปิ ด ท าการสอน การจั ด ภาคเรี ย นให้ ใช้ ร ะบบ
ทวิภาคี โดยกาหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
“ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น” หมายความว่ า ช่ ว งเวลาที่ จั ด ให้ เรี ย นหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในระหว่ า งภาคฤดู ร้ อ น
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“ผู้ป กครอง” หมายความว่ า บิ ด า มารดา และบุ ค คลอื่ น ที่ ท าหน้ าที่ ป กครองดู แ ลให้ ค วามอุ ป การะ
แก่นักเรียน และให้คารับรองแก่สถานศึกษา หรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติของนักเรียน
ในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาและฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพ ใน
การศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลักโดย
มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดหมาย
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“ผู้ ค วบคุ ม การฝึ ก ” หมายความว่า ผู้ ที่ ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ท าหน้ าที่ ป ระสานงานกั บ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่สอน ฝึกอบรมในสถานประกอบการ
“ครูนิเทศ” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่นิเทศ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักเรียน
ที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาติดตาม
ผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกาหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการกากับดูแล
ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
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“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกาหนดเกณฑ์การตัดสินไว้
ชัดเจน พร้อมทั้งขจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการ
อานวยการ ติดตามและกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
สภำพนักเรียน
ส่วนที่ 1
พื้นฐำนควำมรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
ข้อ 7 ผู้เข้าเรียน ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ความในวรรคหนึ่ง
ไม่ใช้บังคับสาหรับผู้เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวม
เพื่อตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 7. ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย
(2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(3) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(4) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
(5) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(6) สาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่า
กว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของโครงการ
ส่วนที่ 2
กำรรับผู้เข้ำเรียน
ข้อ 8 การรับผู้เข้าเรียน ให้ทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนดในกรณีที่มีการ
สอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ท าการทดสอบข้ อ เขี ย นในหมวดวิ ช าใดๆ ตามความต้ อ งการของสถานศึ ก ษาหรื อ
สถานประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทาการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และ
หรือสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
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(2) ให้สถานศึกษาทุกแห่งประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและ
เวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
(3) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลสอบ
การรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้เข้า
เรียนเองตามคุณสมบัติ ที่กาหนดและตามจานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้สถานศึกษาเป็น
ผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกันก็ได้
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กาหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ 9 ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา
ส่วนที่ 3
กำรเป็นนักเรียน
ข้อ 10 ผู้เข้าเรียนการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบ จะมี
สภาพนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา
สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทาสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการโดยผูป้ กครอง
มาให้คารับรองด้วย
การขึ้ นทะเบี ยนเป็ น นั กเรีย น และการท าสัญ ญาการฝึ ก อาชี พ ต้อ งกระท าด้วยตนเองพร้อมทั้ งแสดง
หลักฐานการสาเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกาหนด โดยชาระเงินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษากาหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมี
ผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คารับรองและทาหนังสือมอบตัว
ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทาหนังสือมอบตัวหรือดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบแนวทางและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ในการเรียน
ข้อ 11 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจาตัวให้แก่นักเรียน บัตรประจาตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา
รหั ส สถานศึ ก ษา ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล นั ก เรี ย น รหั ส ประจ าตั ว นั ก เรี ย น เลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน วั น ออกบั ต ร
วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ทาการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของ
นักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้
มีลายมือชื่อนักเรียน
ให้ประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายของนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจาตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจาตัวหมดอายุในระหว่างที่มีสภาพนักเรียนก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็น
ปี ๆ ไป
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สถานประกอบการจะใช้บั ตรประจาตั วที่ สถานศึ กษาออกให้ หรือ จะออกให้ ใหม่ ต ามความต้อ งการ
ของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ 12 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียน
ให้คาปรึกษาติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถานประกอบการจัดให้มี
ผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ
ส่วนที่ 4
กำรพ้นสภำพและคืนสภำพนักเรียน
ข้อ 13 การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 59 หรือข้อ 60
(3) ลาออก
(4) ถึงแก่กรรม
(5) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาและหรือสถาน
ประกอบการเกินกว่า 15 วัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่ยื่นคาขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดลาพักการ
เรียนหรือฝึกอาชีพตามข้อ 19
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข้อ 28
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 หรือข้อ 7
ข้อ 14 ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ 13 (3), 13 (5) ก,13 (5) ข, และ 13 (5) ค
ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่นคาร้องขอ
ต่อสถานศึกษาแห่งนั้นภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้
รับเข้าเรียนได้
ข้อ 15 การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ 14 ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียน
เดียวกัน
(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(3) ให้นาจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่
ในหลักสูตรนี้มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ส่วนที่ 5
กำรพักกำรเรียน
ข้อ 16 สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นกั เรียนลาพักการเรียน
หรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการในการร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
(3) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนาปลด
(4) เหตุจาเป็นอย่างอื่นที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะพิจารณาหรือสมควร
นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี สถานศึกษา
ข้อ 17 นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคาขอเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ 18 การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทาหลักฐานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักเรียนโดยตรง
ข้อ 19 นักเรีย นที่ลาพั กการเรียนหรือการฝึก อาชีพ เมื่ อครบกาหนดเวลาที่ลาพัก การเรียนหรือการ
ฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคาขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดครบกาหนด หากพ้นกาหนดนี้ ให้ถือว่า
พ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ส่วนที่ 6
กำรลำออก
ข้อ 20 นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นเป็นผู้รับรองการลาออก
เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ 21 นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นมี
สภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวดที่ 2
กำรจัดกำรเรียน
ส่วนที่ 1
กำรเปิดเรียน
ข้อ 22 ให้สถานศึกษากาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจาก
ระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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ข้อ 23 สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษา
ส่วนที่ 2
กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
ข้อ 24 สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ 25 การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ 26 นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถมาลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเอง จะมอบหมายให้ ผู้ อื่ น มาลงทะเบี ย นแทน
ให้สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 27 สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ 24 ก็ได้โดยให้
สถานศึกษากาหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือ
ไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบี ยนรายวิชาภายหลั งวัน สิ้ นสุ ด การลงทะเบี ย น นั ก เรียนต้อ งเสี ยค่ าปรับ ตามที่ ห น่ว ยงาน
ต้นสังกัดหรือสถานศึกษากาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ 28 นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ถ้าประสงค์จะ
รักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
ข้อ 29 นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
เรียนปกติ สาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สาหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12
หน่วยกิต
การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั้งนี้ นับรวมกิจกรรม 2 ชั่วโมง
ต่ อ สั ป ดาห์ ทุ ก ภาคเรี ย นด้ ว ย หรื อ ไม่ เกิ น จากที่ ก าหนดไว้ ในแผนการเรี ย น เว้ น แต่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน้ า
สถานศึกษา
หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทา
ได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ 30 นักเรียนที่โอนผลการเรียนรู้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทและสาขาวิชา
ส่วนที่ 3
กำรเปลี่ยน กำรเพิ่ม และกำรถอนรำยวิชำ
ข้อ 31 นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน ฤดูร้อน ส่วนการขอถอนรายวิชา
ต้องกระทาภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
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การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทาได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และครูผสู้ อน
ประจารายวิชา
ข้อ 32 ถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามข้อ 31 และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มเี หตุผล
อันสมควรก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.”
ส่วนที่ 4
กำรเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมำรวมเพื่อกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ข้อ 33 สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมความรู้
โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
ข้อ 34 เมื่อได้ทาการวัดผลและการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่านให้บันทึก
“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชา
นั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
กำรนับเวลำเรียนเพื่อสิทธิในกำรประเมินสรุปผลกำรเรียน
ข้อ 35 ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชา
ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 80 ของเวลาเปิ ด เรี ย นเต็ ม ส าหรั บ รายวิ ช านั้ น จึ งจะมี สิ ท ธิ รั บ การในกรณี ที่ มี เหตุ สุ ด วิ สั ย
สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไปได้
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ตามข้อ 70 ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ 36 การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
(2) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
รวมกัน
(3) นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียน
ที่เรียนแล้วมารวมกัน
(4) นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลา
พักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(5) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นาเวลาเรียนที่เรียน
กับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(6) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
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ส่วนที่ 6
กำรอนุญำตเลื่อนกำรประเมิน
ข้อ 37 นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษา
กาหนด สถานศึกษาอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณี ต่อไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือ
กิจกรรมพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจาเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ 38 นักเรียนที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องยื่นคาร้อง
พร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานประกอบต่ อ สถานศึ ก ษาก่ อ นการประเมิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 วั น หากไม่ ส ามารถกระท าได้
ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไปการขออนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียนให้สถานศึกษาทาเป็น
ลายลักษณ์อักษรมอบให้นักเรียน
ข้อ 39 นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกาหนดการประเมินสรุปผลการเรียน
ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ข้อ 40 ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกาหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษากาหนดวันประเมินไว้ในหนังสือ
อนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทาได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนซึ่งพร้อมที่จะรับการประเมินยื่น
คาร้องต่อสถานศึกษาเพื่อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมินทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
วันกาหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนต่อไป หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าขาดการ
ประเมินสรุปผลการเรียนและให้สถานศึกษาทาการประเมินตัดสินผลการเรียน
หมวดที่ 3
กำรประเมินผลกำรเรียน
ส่วนที่ 1
หลักกำรในกำรประเมินผลกำรเรียน
ข้อ 41 ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข้อ 42 ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้ถือ
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 43 ให้สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทาการประเมินผลการเรียน
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุ กรายวิชาสาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศร่วมกันประเมินผลการเรียน
ข้อ 44 ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
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ส่วนที่ 2
วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน
ข้อ 45 การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยดาเนินการประเมิน
ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
หลากหลายตามความเหมาะสม
จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน โดยพิจารณาจากการ
ประเมิ น ในแต่ ล ะกิ จ กรรมและงานที่ ม อบหมาย ในอั ต ราส่ ว นตามความส าคั ญ ของแต่ ล ะกิ จ กรรมหรื อ งานที่
มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
ให้ดาเนินการประเมินผลการเรียนนักเรียนที่เ รียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาค จากการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศกาหนด
ข้อ 46 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
4.0
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.0
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2.5
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
2.0
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
1.5
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
1.0
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
0
หมายถึง
ผลการเรียนตก
ข้อ 47 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 46 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี้
ขร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลา
เรียนต่ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทา
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง และหรือไม่ส่ง
งานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกาหนดด้วยเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย
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ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดรายวิชา
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และผลการประเมินผ่าน
ข้อ 48 ในกรณีต่อไปนี้ ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) ได้ ข.ร.
(2) ได้ ข.ป
(3) ได้ ข.ส.
(4) ได้ ถ.ล.
(5) ได้ ท.
(6) ได้ ม.ท.
ข้อ 49 นักเรียนที่ทาการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทาในรายวิชาใด
ให้สถานศึกษาพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือในรายวิชานั้นหรืออาจตัดคะแนน
ความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่ สถานศึกษากาหนดตามความร้ายแรง แล้วแต่
กรณี
ข้อ 50 การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้นาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิต ของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารด้วย
ผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
(2) ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 46 และข้อ 48 รายวิชาที่
นักเรียนเรียนซ้า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจานวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน คานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม (2)
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการ
เรียนตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ 51 ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมินทดแทนส่วน
ที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารับการประเมิน
ทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมิน
ทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผู้ที่ได้ มส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกาหนดให้ส่งงานให้
สมบู ร ณ์ ภายใน 10 วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเรี ย นรายวิ ช า หากพ้ น ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาหรื อ
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สถานประกอบการทาการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณา
เป็นรายๆ ไป
กรณี ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุม
การฝึกทราบทุกราย
ข้อ 52 นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร
ข้อ 53 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนที่ 3
กำรตัดสินผลกำรเรียน
ข้อ 54 การตัดสินผลการเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจานวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนตก 0 (ศูนย์) ตามข้อ 46 ให้รับการประเมิน
ใหม่ได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกาหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 วัน
นับ แต่ วันประกาศผลการเรีย นรายวิชา เว้น แต่ มีเหตุสุ ดวิสัย หากประเมิ น ใหม่ ไม่ ผ่าน ถ้ าเป็ น รายวิชาบั งคั บ ที่
กาหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้า หรือเรียน
รายวิชาอื่นแทนก็ได้ จานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ศึกษาแทน
(4) การประเมินใหม่ ตาม (3) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1
(5) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนใหม่แล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 48
(1) ถึงข้อ 48 (6) และข้อ 49 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กาหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เ รียนซ้า
รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้าหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ถือตามเกณฑ์
ต่อไปนี้
(1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภท
วิชา และสาขาวิชา
(2) ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา
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(3) ให้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์
ที่กาหนด
(4) ได้ เข้าร่วมกิ จกรรมในสถานศึ กษาไม่ น้อ ยกว่า 2 ชั่วโมงต่ อสัป ดาห์ ครบทุ กภาคเรียนโดยมี เวลา
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
หากนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมปฏิ บัติกิจกรรมต่ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในภาคเรียนใดโดย
เหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ
เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.”
ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน
หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้า
ร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
สาหรับนักเรียนที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
ถือว่ามีผลตามความใน (4)
ข้อ 56 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสภาสภาบันการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 57 นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า 2.00 หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทนจะเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการดาเนินการให้เรียนซ้าหรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนสาเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ารายวิชา ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะจานวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น
รายวิชาที่เรียนซ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียนต่ากว่า 2 ตามเดิม
ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 49
ข้อ 59 เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้วหากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 หน่วย ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน
ต่อไปหรือพ้นสภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่แล้ว
หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิตและได้รับการประเมินใหม่
แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพ
นักเรียน
ข้อ 60 นักเรียนที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซ้า หรือเรียนแทนรายวิชาที่ได้
ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) หรือรับผลการเรียนต่ากว่า 2.0 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มาเป็นเวลารวม 8 ภาค
เรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ในข้อ 55 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร
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ให้เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักเรียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 12 ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน โดยไม่นับ
ภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมเข้าด้วย
ส่วนที่ 4
กำรโอนผลกำรเรียนรู้
ข้อ 61 การโอนผลการเรียนสาหรับนั ก เรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลั กสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชี พ
พุทธศักราช 2556 หรือรายวิชาตามข้อ 6 วรรคสอง ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุก
รายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า 2.0 สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมินใหม่จน
เห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 62 ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษา ถ้านักเรียนมีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์)ในรายวิชาใด และมี
สิทธิได้รับการประเมินใหม่ ข้อ 54 (3) ให้สถานศึกษาที่นักเรียนอยู่ก่อนดาเนินการประเมินใหม่ให้แก่นักเรียนผู้นั้น
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันสุดวิสัยให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรีย นดาเนินการประเมินใหม่ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 63 สถานศึกษาจะโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นของสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และมีจานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า 2.0 ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทาการประเมินใหม่
ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
(3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือจะทาการ
ประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 64 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณ วุฒิไม่ต่ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการได้ ตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และมีจานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(2) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะทา
การประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 65 การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลภาคเรียนแรกที่
เข้าเรียน
ในกรณีที่มีคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนหรือ
การถ่ายโอนผลการเรียนเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
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ข้อ 66 การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้รหัส
วิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับ
โอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกาหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ 67 สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่นในกรณี
ที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทาการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทาความตกลงร่วมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการ
เรียน
ข้อ 68 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นตามข้อ 67 ให้สถานศึกษา
พิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ
(2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า 2.0 สถานศึกษาที่รับ โอนผลการเรียนทาการประเมินใหม่เมื่อ
ได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบั น ทึ ก ผลการเรียนลงในระเบี ย นแสดงผลการเรียนให้ ใช้รหั ส วิชา และชื่ อ รายวิชาของหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยระบุว่ารับ โอนจากสถานศึกษาแห่งอื่นรหัสวิชาใดยกเว้นมีข้อกาหนดเฉพาะในเรื่อง
นั้น ๆ
ข้อ 69 กรณี ที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 61 ข้อ 63 ข้อ 64 และข้อ 68 ระดับผลการเรียนให้เป็นไป
ตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ 70 นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการหรือทางาน
อาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอไปเรียนหรือฝึก
ปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เพื่อนับจานวนหน่วยกิตสะสมสาหรับ
รายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
ถ้าผลการประเมินไม่ผา่ น นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ 71 นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 59 หรือ ข้อ 60 แล้วสอบเข้าเรียนใหม่ใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
ข้อ 72 นั กเรียนที่ ขอโอนผลการเรีย นรายวิชาตามข้อ 61 ข้อ 63 และข้อ 64 ต้องลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 70 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
นักเรียนที่เทียบโอนผลการเรียนรู้ ต้องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
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หมวด 4
เอกสำรกำรศึกษำ
ข้อ 73 สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจาตัวนักเรียนตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า “ปพ. 1
ปวช.” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทา “ปพ.1 ปวช.” ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทา ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และให้
หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช
2556 (ปพ.3 ปวช..) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
(4) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นนอกเหนือจาก
ปพ.1 ปวช. ... และ ปพ.3 ปวช... สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือ
สมุดรายงานของนักเรียน
(5) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ 74 ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
ข้อ 75 ให้ สถานศึ กษาออกใบรับ รองผลการเรีย น และประกาศนี ยบั ต รแก่นั กเรียน โดยปฏิ บั ติต าม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา
ข้อ 76 ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
ข้อ 77 ให้ใช้สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1 ปวช..) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียนแทนใบสุทธิ
และใบรับ รองตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิก ารว่าด้วยใบสุ ทธิของสถานศึ กษาแล ะหนั งสือ รับ รองความรู้ของ
สถานศึกษา
ข้อ 78 การทาสาเนา ปพ. 1 ปวช... จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสาเนาเอกสารตามต้ นฉบับ แล้วให้เขียนหรือ
ประทับตรา “สาเนาถูกต้อง”
ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนลงลายมือชื่อรับรองสาเนา พร้อมทั้ง วัน
เดือน ปีที่ออกสาเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกากับที่รูปถ่าย
ข้อ 79 ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือ ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน หรือสาเนา ปพ.1 ปวช.. แล้วแต่
กรณี ใบรับรองนี้อายุ 60 วัน โดยให้สถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3
สถานศึกษาจะถ่ายสาเนา รบ.1 ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองสาเนาให้ไปก็ได้
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หมวดที่ 5
บทเฉพำะกำล
ข้อ 80 สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2546) ก่ อ นระเบี ย บนี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ าด้ ว ยการจั ด การเรีย น
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2544 พ.ศ. 2547 ที่ใช้บังคับอยู่เดิม
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ
พ.ศ. 2548
……………………………….
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา
พ.ศ. 2548
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2546
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ อธิการบดี หรือ
หัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระท าความผิ ด ” หมายความว่า การที่ นั กเรียนหรือ นั กศึ กษาประพฤติฝ่ าฝื น ระเบี ย บข้ อบั งคั บ ของ
สถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
การอบรมสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิดมี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทาทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ
หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัย และความประพฤติไม่ดีของนักเรียน
หรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่
ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาอบรมมอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8 การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีที่นักเรียน หรือ นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติ
ศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษ ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
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ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ท ากิจ กรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณี ที่นักเรียนและนักศึกษากระทาความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและวินิจฉั ย
ปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
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ประกำศวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด
ระเบียบวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำโทษ
นักเรียน นักศึกษำ พ.ศ. 2562
.......................................................
อาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 และตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ
0611/4219 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่อง กาหนดระเบียบวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จึงวางหลักเกณฑ์ไว้บังคับในส่วนของความประพฤติของ
นักเรียน นักศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ในระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติ ฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประพฤติฝ่าฝืนระเบียบกฎกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา
“ผู้อานวยการวิทยาลัย ” หมายความรวมถึ ง ผู้อานวยการวิท ยาลัย สารพั ดช่างตราด หรือ
ผู้รักษาการในตาแหน่ง
“หั ว หน้ า งานปกครอง” หมายความว่ า ครู ที่ ท าหน้ า ที่ หั ว หน้ างานปกครองตามระเบี ย บ
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
“ครูปกครองแผนก” หมายความว่า ครูที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน
และนักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา
“การแต่งกาย” หมายความว่า การแต่งกายตามระเบียบที่วิทยาลัยกาหนดรวมถึงทรงผมของ
นักเรียนด้วย
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
สูงกว่า
“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
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“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วย
เป็นประจา
ข้อ 4 งานปกครอง มีหน้าที่ ปกครองดูแลจัดระเบียบความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา กากับดูแล
ติดตามความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสม กาหนดสิ่งที่ควรรู้เกีย่ วกับงาน
ปกครอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาประพฤติตัวเหมาะสมแก่สภาพนักเรียน นักศึกษา พิจารณาลงโทษนักเรียน
นักศึกษาแล้วแต่กรณีความผิดที่กาหนด
ข้อ 5 การลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทาความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 ผู้มีอานาจการลงโทษ
1. ผู้อานวยการวิทยาลัย
2. รองผู้อานวยการวิทยาลัย
3. คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูในสถานศึกษาทุกท่าน
การลงโทษทุกครั้ง ผู้ลงโทษต้องบันทึกเป็นหลักฐานแจ้งผู้อานวยการ หรือรองผู้อานวยฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ
ข้อ 7 อานาจและหลักเกณฑ์การลงโทษ
7.1 อานาจในการตัดคะแนนความประพฤติ
(1) ผู้อานวยการวิทยาลัย ตัดคะแนน ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
(2) รองผู้อานวยการวิทยาลัยและหัวหน้างานปกครอง สั่งตัดคะแนน ครั้งละไม่เกิน
10 คะแนน
(3) ครูมีสิทธิ์ตัดคะแนน ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน
7.2 หลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษ
(1) ให้เป็นไปตามลักษณะความผิด ตามข้อ 8
(2) ผลของการกระท าความผิ ด ครั้ งเดี ย ว หรื อ หลายครั้ งรวมกั น ให้ ล งโทษโดย
คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิจารณา โดยพิจารณาโทษหนัก
เบาตามกรณีของความผิดนั้น
(3) รายงานผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
7.3 ในกรณีที่วิทยาลัยฯ แจ้งผลการลงโทษให้ผู้ปกครองทราบแล้ว ผู้ปกครองยังไม่ได้รับทราบ
และนักเรียน นักศึกษาเกิดการทาความผิดซ้าหรือต่อเนื่องให้ได้รับโทษจากผลการกระทาความผิดครั้งใหม่เพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี
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ข้อ 8 ลักษณะความผิดที่เหมาะสมกับการลงโทษ ตามข้อ 5
8.1 การลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) แต่งกายผิดระเบียบตามระเบียบการแต่งกายของวิทยาลัยฯ
(ข) พูดจาหยาบคายต่อเพื่อนร่วมวิทยาลัยฯ
(ค) นาเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาอื่นมาสวมใส่แทนเครื่องแบบ
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
(ง) นักเรียน นักศึกษาปล่อยชายเสื้ออยู่นอกกางเกง กระโปรง หรือดึงชายเสื้อ
ให้มาคลุมเข็มขัดตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป
(จ) รับประทานอาหารนอกโรงอาหารหรือนอกพื้นที่ที่วิทยาลัยฯ กาหนด
8.2 การลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตัดคะแนน 5 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง)
(ก) กระทาความผิดโดยการได้รั บคาตักเตือน ตามข้อ 8.1 ตั้งแต่ 3 ครั้ง
ขึ้นไป
(ข) ไม่เข้าเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในช่วงเวลาเรียน
(2) สูบบุหรี่ หรือมีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการสูบบุหรี่ภายในวิทยาลัยฯ (และมีโทษ
ปรับ 5,000 บาท ตามกฎหมาย)
(3) ตัดคะแนน 10 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง)
(ก) ใช้กิริยาวาจาไม่สภุ าพต่อครูหรือบุคลากรในวิทยาลัยฯ
(ข) ขัดคาสั่งครูโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ค) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน นักศึกษา เช่น เข้าไปใน
สถานเริงรมย์ โต๊ะบิลเลียดฯ หรืออื่นใดที่เข้าข่ายประพฤติไม่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน นักศึกษา
(4) ตัดคะแนน 15 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง)
(ก) ดูหมิ่น ก้าวร้าวครูและบุคคลอืน่
(ข) แอบอ้างหรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ปกครอง ครูหรือบุคคลอื่น
เพื่อขออนุญาตหรือเพื่อการใด ๆ
(ค) กระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือของผู้อื่น
เสียหาย โดยชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินที่ถูกทาลายอีกประการหนึ่ง
(5) ตัดคะแนน 20 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง)
(ก) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(ข) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
(ค) แสดงพฤติกรรมชู้สาวในที่สาธารณะ
(ง) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่ รวมกลุม่ อันเป็นการ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
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(6) ตัดคะแนน 30 คะแนน (ในคะแนนความประพฤติของงานปกครอง)
(ก) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(ข) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์
สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ หรือทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
ยุยงข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลัย หรือชุมนุม

ประท้วงเรียกร้องสิทธิ์
(ช) ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถานศึกษาและสถานทีฝ่ ึกงาน โดยทาให้
สถานที่ดังกล่าวเสียหายอย่างร้ายแรง
(ซ) มีเจตนาทาลายทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ หรือของบุคคลอื่น โดยชดใช้
ค่าเสียหาตามราคาทรัพย์สิน
(ฌ) แอบอ้างชื่อสถานศึกษาไปดาเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต จนเกิด
ความเสียหายร้ายแรง
8.3 การลงโทษโดยการทาทัณฑ์บน และการตัดคะแนนความประพฤติ ทาพร้อมกันในกรณี
มีความผิดตามข้อ 8.2.(3) – (4)
8.4 การลงโทษด้วยการทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(1) ผลจากการกระทาผิดตามข้อ 8.2. (5) – (6)
8.5 การลงโทษด้วยการทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (โดยปรับเปลีย่ นสถานศึกษา)
(1) ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 30 คะแนน
ข้อ 9 การลงโทษว่าด้วยยาเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี เฮโรอิน เป็นต้น
(1) พบนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด เชิญผู้ปกครองมาพบและส่งตัวให้
โรงพยาบาลบาบัด
(2) พบนักเรียน นักศึกษามียาเสพติดไว้ในครอบครอง ซื้อ จาหน่าย แลกเปลีย่ นยาเสพติด
ร้ายแรง เชิญผู้ปกครองมารับทราบและทาทัณฑ์บนพร้อมตัดคะแนนความประพฤติ หรือส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
ดาเนินการตามกฎหมาย
ข้อ 10 เพื่อความสงบและความปลอดภัย ป้องกันมิให้นักเรียนนาสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือ
ผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ และผิดกฎหมายเข้ามาในวิทยาลัยฯ จึงวางข้อกาหนดการตรวจค้น วิทยาลัยฯจะ
ดาเนินการตรวจค้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าพบว่ามีอาวุธ ตามข้อ 8.2.(6) หรืออื่น ๆให้พิจารณาลงโทษตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการงานปกครองนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบนี้
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ข้อ 11 การพิจารณาการกระทาความผิดระเบียบกฎข้อปฏิบตั ิ เมื่อพิจารณาลงโทษแล้วให้ดาเนินการ
ดังนี้
(1) ปิดประกาศให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
1
ฉบับ
(2) แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
1
ฉบับ
(3) เก็บไว้ที่งานปกครอง (สถานศึกษา)
1
ฉบับ
ข้อ 12 ให้รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้รักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
จึงประกาศมาเพื่อการกากับ ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เกิดผลดีและประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาและแก่ทาง
ราชการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายประดิษฐ ฮกทา)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
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ระเบียบกำรแต่งกำยของนักเรียน ระดับชั้นปวช.
เครื่องแต่งกำยนักเรียนชำย
1. เสื้อ มีรายละเอียดดังนี้
- แบบเชิ้ตคอตั้งผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอก มีสาบที่คอเสื้อกว้าง 4 ซม.ไม่มีสาบด้านหลัง
- ใช้กระดุมสีขาว กลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.
- แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายไม่พับทบบน (ภายนอก)
- มีกระเป๋ากว้างประมาณ 8–10 ซม. ลึกตั้งแต่ 10–15 ซม. เหมาะกับขนาดเสื้อติดกับราวนม ด้านซ้าย
1 กระเป๋า
- การปักชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกแผนกนักเรียน ชั้น ปวช. ทุกแผนกให้ปักชื่อที่หน้าอกด้านขวา
ขนาดตัวอักษร 0.8 ซม. สีน้าเงินทุกชั้นปี
เช่น
สมหวัง หวังชอบ
สมชำย ใจดี
สำขำงำนยำนยนต์
สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
2. กางเกง มีรายละเอียดดังนี้
- ห้ามใช้ผ้ายีนหรือผ้าเวสปอย
- แบบสากล ขายาว ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม.สาหรับสอดเข็มขัด
- ขายาวเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรง
- ปลายเท้าพับเข้าข้างใน กว้าง 5 ซม. เส้นรอบวงปลายขาตั้งแต่ 35–45 ซม.
- ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า(ห้ามใช้กระเป๋าปะหรือเว้า)
- สีกรมท่า เนื้อผ้าตามที่วิทยาลัยฯ กาหนดไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า
3. เข็มขัด มีรายละเอียดดังนี้
- หนังสีดากว้างไม่เกิน 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก สาหรับ สอดปลายเข็มขัด
- หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยสารพัดช่างตราดเท่านั้น
4. เน็คไท
- สีเดียวกับกางเกง ปักตราวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
- ขนาดตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด
5. รองเท้า
- รองเท้าหนังสีดาชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้าและส้นไม่สูง ไม่มลี วดลาย
- รองเท้าเซฟตี้หนังสีดาชนิดผูกเชือกบนรองเท้าและส้นสูงไม่สูง ไม่มลี วดลาย
- รองเท้าผ้าใบสีดาชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้า และไม่มีส้น ไม่มลี วดลาย (ใส่ร่วมกับชุดพละของ
วิทยาลัยฯ เท่านั้น)
- ถุงเท้าสีดา มีความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มลี วดลาย
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6. ทรงผม มีรายละเอียดดังนี้
- ตัดผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวแค่คิ้วด้านข้างตัดสั้นติดหนังศีรษะ ให้เลยปลายใบหูไป 2-3 ซม.
สูงจากตีนผมขึ้นไป 5-6 ซม. ด้านบนดึงขึ้นยาวสุด 5-6 ซม.
7. ชุดพละ
- ให้แต่งกายตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด
8. ชุดฝึกงาน
- เสื้อฝึกงานนักศึกษาชั้น ปวช. เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรมให้ปกั ชื่อที่หน้าอกด้านขวา
ขนาดตัวอักษร 0.8 ซม.สีขาว ทุกชั้นปี
เช่น
สมชำย ใจดี
สมหวัง หวังชอบ
สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
สำขำงำนยำนยนต์

เครื่องแต่งกำยนักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
1. เสื้อ
- เสื้อเชิ๊ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอกปลายแขนไม่พับทบบน มีสาบเสื้อเฉพาะด้านหน้าไม่มสี าบกลาง
ด้านหลัง ไม่ตีเกร็ดหน้า–หลัง ไม่รดั รูป เอวเว้าเล็กน้อย ชายเสื้อตรง และต้องใส่เสื้อซับในที่ไม่มีลวดลาย
- เสื้อชั้นในให้ใช้เฉพาะสีครีม สีเนือ้ ห้ามใช้สีอื่นๆ และต้องไม่มลี วดลาย
- กระดุมโลหะสีขาว 5 เม็ด ตราวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
- การปักชื่อนักศึกษาระดับชั้นปวช. ทุกแผนกให้ปักชื่อที่หน้าอกด้านขวาขนาดตัวอักษร 0.8 ซม.
สีน้าเงินทุกชั้นปี
เช่น

สมหญิง งำมดี
สำขำงำนกำรบัญชี

รัตติกำล บุญสูง
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. กระโปรง มีรายละเอียดดังนี้
- ใช้ผ้าตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด ห้ามใช้ผ้าแพร ผ้ามัน ผ้าเวสปอย ผ้ายีน และอื่น ๆ
- ทรงเอ มีขอบเอวกว้าง 1 นิ้ว ตีเกร็ดด้านหน้าข้างละ 2 เกล็ด และข้างหลังด้านละ 1 เกล็ด
- ความยาวถึงข้อพับเข่า
3. เข็มขัด มีรายละเอียดดังนี้
- หนังสีดา กว้างไม่เกิน 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก สาหรับสอดปลายเข็มขัด
- ปลอกสาหรับสอดปลายสายเข็มขัด
- หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยสารพัดช่างตราดเท่านั้น
4. เน็คไท มีรายละเอียดดังนี้
- สีเดียวกับกระโปรง
- ขนาดตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด มีตราวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
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5. รองเท้า
- หนังสีดาหุ้มส้น แบบคัทชูหุ้มปลายเท้า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
- นักเรียนหญิงแผนกช่างอุตสาหกรรมในกรณีที่สวมชุดฝึกงาน รองเท้าและถุงเท้า มีลักษณะเช่นเดียวกัน
กับนักเรียนนักศึกษาชาย
6. ทรงผม มีลายละเอียดดังนี้
- ห้ามซอยผม ดัดผม ย้อม โกรก เลี้ยงตีนผม
- ห้ามใช้ที่คาดผม หวีสบั หวีสีและยางรัดผมสีต่างๆ ยกเว้นใช้กิ๊บดาเท่านั้น
- ถ้าผมยาวให้รวบผมด้วยที่รัดผมสีดา สีกรมท่า สีนาตาล
้
เท่านั้น
- สวมเน็ตเพื่อรวบผมให้เรียบร้อย โดยให้ใช้เน็ต สีดา สีน้าตาล เท่านัน้ (เฉพาะแผนกการโรงแรม)
- เมื่อรวบผมต้องเก็บผมด้านข้างให้เรียบร้อย
7. เครื่องประดับ มีรายละเอียดดังนี้
- ห้ามใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าทุกชนิด
8. ชุดพละ
- ให้แต่งกายตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด
9. ชุดฝึกงาน
เสื้อฝึกงานนักศึกษาเฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรมให้ปักชื่อที่หน้าอกด้านขวา ขนาดตัวอักษร 0.8 ซม.
สีขาวทุกชั้นปี
เช่น

สมหวัง หวังชอบ
สำขำงำนยำนยนต์

เครื่องแบบพละระดับ ปวช.
- ใส่เสื้อสีและและแบบที่วิทยาลัยกาหนด
- ใช้กางเกงวอร์มตามที่วิทยาลัยกาหนด
- ใช้รองเท้าผ้าใบสีดาชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้าและไม่มีส้น ไม่มลี วดลาย
- ใช้ถุงเท้าสีดา มีความยาวหุ้มข้อเท้า ไม่มลี วดลาย
- ใช้เฉพาะวันที่เรียนวิชาพละศึกษาเท่านั้น
ข้อสังเกตเรื่องการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาหญิง ระดับ ปวช. และปวส.
- การแต่งกายให้อยู่ในลักษณะที่สภุ าพ เรียบร้อยและสะอาด
- ห้ามแต่งหน้าด้วยเครื่องสาอางทุกชนิด ห้ามทาปาก กันคิ้ว เขียนคิว้
- ห้ามใส่เสื้อในลักษณะอื่นที่ตา่ งไปจากระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา
- ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงซึง่ มองเห็นชัดเจน
- ต้องใส่เสื้อซับใน เสื้อบังทรงสีขาวไม่มลี วดลาย
- รองเท้าคัทชูสีดาหุ้มส้น ปลายมน ส้นรองเท้าต้องไม่เรียวแหลม
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ระเบียบกำรแต่งกำยของนักเรียนระดับ ปวส.
ชาย
- เสื้อเชิ๊ตแขนขาวสีขาว
- กางเกงขายาวสีกรมท่าเข้ม (รายละเอียดอื่นเหมือน ปวช.)
- เน็คไทสีแดงตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด (มีจาหน่ายที่วิทยาลัย)
หญิง
- เสื้อเชิ๊ตแขนขาวสีขาว
- กระโปรงทรงสอบ ผ่าป้ายหลังวัดจากชายกระโปรงไม่เกิน 7 นิ้ว
- ความยาวกระโปรง เหนือเข่าไม่เกิน 1.5 นิ้ว
- เน็คไทสีแดงตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด (มีจาหน่ายที่วิทยาลัย)
ชาย/หญิง
- เสื้อสูทสีกรมท่าเข้ม ชายตรง หลังไม่ผ่า กระเป๋าเจาะด้านหน้า 2 ใบ ปากกระเป๋ากว้าง 2 ซม.
- กระดุมพลาสติกสีกรมท่าติดเสื้อ 2-3 เม็ด และปลายแขนเสื้อข้างละ 3 เม็ด

ตัวอย่ำงกำรแต่งกำยที่ถูกต้อง
ของนักเรียนนักศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

ตัวอย่ำงกำรแต่งกำยที่ถูกต้อง
ของนักเรียนนักศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
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ตอนที่ 3
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนนักศึกษำ
ด้ำนกิจกรรม
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กำรฝึกงำน
ควำมสำคัญของกำรฝึกงำน
การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขันปัจจุบันและ
อนาคตจาเป็น ต้ องมีก าลังแรงงาน ในประเทศที่ มีคุ ณ ภาพการอาชีว ศึ กษาซึ่งเป็ น เครื่องมือ สาคั ญ ในการผลิ ต
กาลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการ ดังนั้น หลักสูตร
จึงต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจั ดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และการประเมินผลตาม
สภาพจริง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ ในงาน
อาชีพและการดารงชีวิต ทั้งนี้โดยคานึงถึงความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 ได้กาหนดว่า ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดั บ เทคโนโลยี รวมทั้ งเป็ น การยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให้ สู งขึ้ น เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ ท างทฤษฎี อั น เป็ น สากล และภู มิ ปั ญ ญามาพั ฒ นาผู้ รั บ การศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ การจัดการอาชีวศึกษาจึงกาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพจากสภาพ
การปฏิบัติงานจริงโดยจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
วัตถุประสงค์ของกำรฝึกงำน
1. เพื่ อให้ผู้เรียนได้เพิ่ มทั กษะ สร้างเสริม ประสบการณ์ และพั ฒ นาวิชาชีพตามสภาพความเป็น จริง
ในสถานประกอบการและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทางาน มีความภูมิใจในวิชาชีพ
5. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด
ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับจำกกำรฝึกงำน
1. ได้รับประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่เรียน
2. สามารถคิดเป็น ทาเป็น จัดการและแก้ปัญหาได้
3. มีข้อมูลในการเลือกสายงานเพื่อการประกอบอาชีพ
4. ได้ฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรฝึกงำน
1. จัดหาที่ฝึกงานด้วยตนเองหรือแผนกวิชาจัดให้ โดยคานึงถึงความตรงสาขาวิชา ความสะดวก
ในการเดินทาง ความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
2. รับเอกสารคาร้องขอฝึกงานจากแผนกวิชา กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. แผนกวิชารวบรวมคาร้องส่งงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานตามที่ระบุ
ในคาร้อง
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานประกอบการทาง
ไปรษณีย์หรือนักศึกษานาส่งด้วยตนเอง
6. นักศึกษาติดตามการตอบรับเข้าฝึกงาน โดยติดต่อสอบถามข้อมู ลได้ที่งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและหรือติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อนาแบบตอบรับส่งที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7. หากสถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดทาหนังสือส่ง
ตัว สั ญ ญาการฝึ ก งาน แบบตอบรับ การเข้าฝึ กงานและหนั งสื อ รับ รองฝ่ ายการฝึก งาน มอบให้ นั ก ศึ กษาในวั น
ปฐมนิเทศ
8. หากสถานประกอบการไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานให้เริ่มขั้นตอนที่ 1-6 ใหม่
กำรประเมินผลกำรฝึกงำน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งได้ดังนี้
1. สถานประกอบการ
2. ครูผู้สอนประจารายวิชา
รวม

40 คะแนน
60 คะแนน
100 คะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ประเมินผลในรายวิชาในรายวิชาฝึกงานใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
80 – 100
ระดับคะแนน
4
75 – 79
ระดับคะแนน
3.5
70 – 74
ระดับคะแนน
3
65 – 69
ระดับคะแนน
2.5
60 – 64
ระดับคะแนน
2
55 – 59
ระดับคะแนน
1.5
50 – 54
ระดับคะแนน
1
0 – 49
ระดับคะแนน
0
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กำรกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
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** การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
วงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร
หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
1. เงิน กู้ ยื ม ที่ จ่ ายเข้ า บั ญ ชี ข องสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ค่ าเล่ า เรีย นและค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ
การศึกษา
2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว)
ขั้นตอนกำรขอกู้ยืม กยศ.
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งด าเนิ น ก ารข อ กู้ ยื ม ผ่ าน ระ บ บ e-Studentloan ที่ เว็ บ ไซ ต์
www.studentloan.or.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน
2. ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบคาขอกู้ยืม
3. รอสถานศึ ก ษาเรี ย กสั ม ภาษณ์ เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ มี สิ ท ธิ์ กู้ ยื ม กยศ. โดยสถานศึ ก ษาจะเป็ น
ผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้
เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ
5. ผู้ ได้ รั บ สิ ท ธิ์ กู้ ยื ม เงิ น เข้ ามาท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ผ่ านระบบ โดยต้ อ งสั่ งพิ ม พ์ สั ญ ญาจ านวน
2 ชุด (ต้นฉบับและคู่ฉบับ) ดาเนินการให้ผู้ค้าประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลงนามในสัญญาทั้ง 2
ฉบับ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้สถานศึกษา
6. ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจานวนเงินกู้ ในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยัน
จานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ
7. นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
1. บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
5. กรณีไม่มีบุคคลค้าประกันให้ใช้หลักทรัพย์แทน
การลงนามค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
ให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อค้าประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้ าสถานศึกษา หากผู้ค้าประกันมีที่อยู่
ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อค้าประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียน
ท้องที่ (อาเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือสานักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้าประกันอาศัยอยู่
ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้าประกัน
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บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน
1. เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ บั ต ร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบัติ
1. ต้องไม่ทาสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ
2. กรณีที่ต้องการแก้ไขแห่งใดในสัญญา สามารถทาได้โดยกลับเข้าสู่ระบบ e-Studentloan และ
สั่งพิมพ์ใหม่ตามขั้นตอนในการขอกู้ยืมข้างต้น
3. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้าประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือรายได้ อาจารย์แนะแนว
และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
4. ผู้กู้ยืมผู้ค้าประกัน ผู้แทน โดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องลงลายมือชื่อ
ด้วยตนเอง
5. ผู้กู้ยืมผู้ค้าประกัน ผู้แทน โดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้ทั้ง สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน และต้องรับรองสาเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ในกรณี ที่ผู้ค้าประกัน
ผู้แทน โดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว
6. เอกสารสัญญาจัดทาขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้กู้ยืมต้องจัดเก็บสัญญากู้ยืมคู่
ฉบับไว้กับตนเองจนกว่าจะชาระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
7. ผู้กู้ยืมต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเอง แม้ว่าในภายหลังจะบอก
เลิกสัญญาการกู้ยืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน
8. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพกับธนาคารกรุงไทย ได้ทราบใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 203) อันได้แก่
- การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
- การเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิลาเนา
- การย้ายสถานศึกษา
- การสาเร็จการศึกษา
- การเลิกการศึกษา
หากผู้กู้ยืม ไม่ได้ขอกู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเนื่องในปีการศึกษาปัจจุบัน และไม่
รายงานสถานภาพศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ยืมได้สาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว
กำรชำระเงินคืนก่อนถึงกาหนดระยะเวลาชาระหนีผ้ ู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเองต่อ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีทสี่ าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา
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โดยผู้กู้ยืมต้องชาระหนี้คืนหลังสาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่
ครบกาหนด
ขั้นตอนการชาระหนี้

ธนาคารส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ถึงผู้กู้ยืม
(ในปีที่ครบกาหนด)
ได้รับ
ติดต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี

ไม่ได้รับ

1. ชาระหนี้
ไม่มาติดต่อ

2. ขอผ่อนผัน

เสียเบี้ยปรับร้อยละ
12-18 ต่อปี

3. แจ้งสถำนภำพ
ดาเนินคดีผู้กู้ยืมที่ค้าง
ชาระหนี้เกิน 5 งวด(4ปี)

วิธีกำรนับระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระหนี้ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ตัวอย่ำง
ผู้กู้ยืมที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีระยะเวลาปลดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินจะครบกาหนด
ชาระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ปีการศึกษา 2556

ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

ครบกาหนดชาระ
5 ก.ค. 2559

วิธีกำรชำระหนี้
1. ติดต่อในครั้งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชาระหนี้ที่ บริษัทมหาชนจากัด ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขา
1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชาระหนี้และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชาระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ตั้งแต่
1 ปีเป็นต้นไปแต่ไม่เกิน 15 ปี
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1.3 ผู้กู้ ยืมจะได้รับ ตารางการผ่ อนชาระหนี้ จากธนาคารเพื่ อ ผู้กู้ ยืมจะได้น าเงินเข้าบั ญ ชี ก่อนวันครบ
กาหนดชาระของทุกปี
1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการหักบัญชีการชาระหนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจ
เป็นบัญชีเดิมที่ผู้กู้เปิดไว้ในขณะทาสัญญา
1.5 หากประสงค์ เปลี่ ย นเลขที่ บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ โดยขอเปิ ด บั ญ ชี ใหม่ พ ร้ อ มกั บ แจ้ งสาขาให้ ท าการ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีใหม่ด้วย
1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท
2. การชาระหนี้ครั้งต่อไปสามารถดาเนินการได้โดย
2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนาเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5
กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชาระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชาระหนี้เป็นรายเดือน) ทั้งนี้ ผู้กู้
ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับเงินต้นงวดที่ต้องชาระกับงวดที่ค้างชาระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ (หากมี)
2.2 ชาระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมชาระเงินมากกว่า หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่าจานวน
เงินงวดที่ต้องชาระก็ได้ หรือกรณีชาระเงินไม่ตรงตามกาหนดเวลา ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อชาระหนี้กองทุนฯ ไว้
เป็นหลักฐาน
3. การชาระหนี้ ก่ อ นก าหนดผู้ กู้ยื ม สามารถชาระหนี้ คื น กองทุ น ฯ ทั้ งหมดหรือ บางส่ วนในช่ วงก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษาหรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย
กำรสอบถำมยอดหนี้
1. ศูนย์สายใจ กยศ. 02- 610 4888
2. กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208 8699
3. สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง
กำรผ่อนผัน/แจ้งสถำนภำพกำรขอผ่อนชำระหนี้
กรณี
1. ไม่มีรายได้

2. รายได้ต่ากว่าเดือนละ
4,700 บาท

3. ประสบภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ สงคราม
,จลาจล อัคคีภัย

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการ
ระดับ 5 ขึ้นไป
- สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวผู้รับรอง
- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ
ระดับ 5 ขึ้นไป
- หนังสือรับรองรายได้ /แสดงรายได้จาก
หน่วยงาน
- สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวผู้รับรอง
- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ
ระดับ 5 ขึ้นไป ตารวจ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป
- สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวผู้รับรอง

หลักเกณฑ์
ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี
ผ่อนได้ไม่ต่ากว่า 300 บาท
ต่อเดือน หรือ 2,400 บาทต่อปี
แต่ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ย รวมแล้วไม่
เกิน 1 ปี
ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน
6 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี
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ผู้กู้ยืมต้องดาเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกาหนดชาระหนี้
แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบกาหนดชาระแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ค้างชาระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับ
และถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชาระหนี้ ระงับการติดตามจาก กยศ.และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป
กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี
ผู้กู้ยืมต้องนาหนังสือยืนยันการสาเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาไปให้สาขาของธนาคาร เพือ่ ชะลอการ
ชาระหนี้
กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม
หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ค้าประกัน หรือทายาท แจ้ง
ผ่านธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วัน พร้อมแนบหลักฐาน เป็นสาเนาใบมรณะบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุการ
ตายของผู้กู้ยืม โดยมีเจ้าหน้าที่ราชการประทั บตราและลงลายมือชื่อรับรอง และผู้ปกครองต้องรับรอง สาเนา
ถูกต้อง
หากผู้ กู้ ยื ม ยั งอยู่ ระหว่ างการศึ ก ษา ให้ ส ถานศึ ก ษามี ห น้ า ที่ แ จ้ งการเสี ย ชี วิ ต ของผู้ กู้ ยื ม ต่ อ กองทุ น ฯ
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
กรณีผู้กู้ยืมพิกำรหรือทุพพลภำพ
หนี้ ต ามสัญ ญากู้ ยืม เงิน จะเป็ น อัน ระงับ ไป โดยให้ ยื่ น เอกสารต่ อธนาคารกรุงไทยเพื่ อ เสนอกองทุ น ฯ
พิจารณาระงับการเรียกให้ชาระหนี้ตามสัญญา ดังนี้
1. สาเนาสมุดประจาตัวคนพิการ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้คาประกั
้
น
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยมื และผู้ค้าประกัน
4. รายงานการตรวจทางการแพทย์
5. ใบรับรองแพทย์
** สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้องจากผู้กู้ยมื ผู้ค้าประกัน หรือผู้ปกครองทุกฉบับ
“กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”
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สวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ
1. ตรวจสุขภำพ
มีการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลตราด ตรวจความปกติของร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมในด้านของ
การเรียนการสอน
2. โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี จำกรัฐบำล
ทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณมอบแก่สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนฟรี 15 ปี
โดยนักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายดังนี้


เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา จานวน 900 บาท



อุปกรณ์การเรียน
รวมเป็นเงิน

จานวน 230 บาท
จำนวน 1,130 บำท

3. ประกันอุบัติเหตุ
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดทาอุบัติเหตุหมูจ่ ัดทาร่วมกับ บริษัท.... โดยที่จัดเก็บจากนักเรียน นักศึกษา
รายละ 200 บาท อุบั ติเหตุสามารถเบิ กค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาท เอกสารการเบิกให้นั กเรียนน าบัต ร
ประกันนักเรียน, บัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน (หมายเหตุ : หากมีการสารองจ่ายให้นาเอกสาร
หลักฐานมาเบิกที่งานสวัสดิการฯ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินไหมกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1. อุบัติเหตุ คือ เหตุกระทบกระแทกอันมิได้เกิดจากความตั้งใจ เจตนา จากสิ่งของภายนอกตัวทาให้เห็น
อาการบาดเจ็บโดยชัดเจนจากภายนอก เช่น มีบาดแผล เขียว ช้า บวม ฉีก รอยเขี้ยวเล็บของสัตว์รอยแตกหักของ
กระดูก
2. กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
2.1 ใบรับรองแพทย์ต้ องมี ใบประกอบโรคศิ ลป์ (ต้องระบุ สาเหตุและอาการและต าแหน่งที่ได้รับ
บาดเจ็บ)
2.2 ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
2.3 ใบเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ ลงชื่ออาจารย์รับรอง ประทับตราโรงเรียน
3. กรณีเสียชีวิต
3.1 บันทึกประจาวันของตารวจที่รับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 ใบมรณะบัตร
3.3 ใบชันสูตรพลิกศพ และใบรับรองการตายของแพทย์
3.4 ใบรับรองการเป็นนักเรียน เจ้าหน้าที่ ครูและอาจารย์
3.5 สาเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์
3.6 ผู้รับผลประโยชน์ต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
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4. ข้อยกเว้นกรณีที่ไม่คุ้มครอง
4.1 การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
4.2 ปวดเมื่อย ปวดคอ ปวดหลัง กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ จากโรคประจาตัวเล่นกีฬาหักโหมหรือ
การยกของหนัก ไม่ถือเป็นอุบัติเหตุ
4.3 ทาฟัน ซ่อมฟัน ฟันคุด ใส่เดือย ต่อเติมฟันที่บิ่นหรือหักจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการใส่ฟันปลอม
4.4 ค่าทาบัตร ค่าบารุง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างการเข้ารักษาพยาบาล
4.5 ไม้เท้า ไม้ช่วยพยุง รถเข็น
4.6 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เช่น แผลหายแล้วแต่นูน หรือแผลเป็น รอยด่าง ต้องมีการ
ผ่าตัดหรือตกแต่งเพื่อมิให้มองดูน่าเกลียด
4.7 การมีส่วนร่วมทะเลาะวิวาท ภัยสงครามและภัยจลาจล อุบัติเหตุขณะเมื่อกระทาการที่อยู่ภายใต้
ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด การฆ่าตัวตาย ทาร้ายตัวเอง การก่ออาชญากรรม การเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้า
ปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
4.8 การแข่งขันยานยนต์ทุกชนิด เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ แข่งเรือ แข่งม้า
4.9 การเล่นเครื่องผาดโผน เล่นสเกต เล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิด ปืนอัดลม
4.10 อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะให้เบิก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อน
ส่วนที่เหลือมาเบิกกับบริษัทฯ ในกรณีที่มีคู่กรณี
4.11 สมาชิกที่พ้ นสภาพการเป็น นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์จากสถานศึกษานั้ น ๆ
หมายเหตุ ข้ อ ประกอบการพิ จ ารณาสิ น ไหมการประกั น ภั ย อุ บั ติ เหตุ อาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามบริษั ท ที่ รับ ท า
ประกันภัยกับทางวิทยาลัยฯ เป็นปีๆ ไป รวมถึงเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ
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ปิดเล่ม....โดยผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด
คู่มือนัก ศึก ษาเปรียบเสมือนคัมภีร์ที่ กาหนดเส้นทางในการเดิน ทางของผู้เรียน เพื่ อไปให้ ถึงจุดหมาย
ปลายทางที่กาหนดไว้ เพราะการเข้าศึกษาต่อในแต่ละสถาบันการศึกษา ทุกระดับ ผู้เรียนทุกคนย่อมมีเป้าหมาย
เพื่อให้สาเร็จการศึกษา และก้าวออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยความรู้ ทักษะ ความเฉลียวฉลาด ดังนั้น
จึงขอให้นักศึกษาอ่านและศึกษาคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจทุกเรื่อง ทุกหน้า ทุกรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งบรรจุตั้งแต่
ระเบียบการจัดการศึกษา ระเบียบการวัดผลและประเมินผล วินัยนักศึกษา ระเบียบองค์การนักศึกษา จงดารงตน
ให้มั่นคงรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีมีความอดทน และเข้มแข็งในทุกสถานการณ์

นายประดิษฐ ฮกทา
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

คณะที่ปรึกษำ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1. นายประดิษฐ ฮกทา
2. นายนพดล หัตถาพงษ์
3. นายจิรพงค์ ร่มเงิน

ประธำนคณะผู้จัดทำ
นายนพดล หัตถาพงษ์
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1.
2.
3.
4.

นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวชนชนก
นางสาวรัตมณี
นางนวลนิตย์

อุภัยพรม
สัทธยาสัย
พานิช
จาลองศรี

คณะผู้จัดทำ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
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ภำคผนวก
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75
โครงสร้ำง
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562
ทุกประเภทวิชำ ทุกสำขำวิชำ
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
- หน่วยกิต
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โครงสร้ำง
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557
ทุกประเภทวิชำ ทุกสำขำวิชำ
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

