แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ
2550-2552

วิทยาลัยสารพัดช'างบรรหาร-แจ'มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
ฉบับเพิมเติม พ.ศ.
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เป็ นองค์กรทีมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริ ง
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บทที 1
สถานทัวไปเกียวกับสถานศึกษา

1. ข้ อมูลเกียวกับสถานศึกษา
. ประวัติของสถานศึกษา
ปลายปี พ.ศ. 2529 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มีหนังสื อแจ้ง
ความประสงค์จะบริ จาคที'ดิน จํานวน 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ให้กบั กรมอาชีวศึกษาเพื'อใช้เป็ นสถานที'ต3 งั
โรงเรี ยนสารพัดช่างในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทั3งนี3 เพื'อพี'นอ้ งประชาชนชาวสุ พรรณบุรีจะได้มีโอกาสเรี ยนวิชาชีพ
ให้มีความรู้ และทักษะสู ง เพียงพอที'จะนําไปประกอบอาชีพ เป็ นการเพิ'มศักยภาพของชีวติ และสังคมที'เป็ นอยู่
ให้ดีข3 ึน กรมอาชีวศึกษา ได้ดาํ เนินการเสนอกระทรวงศึกษาธิการขออนุมตั ิจดั ตั3งโรงเรี ยนสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
ปี การศึกษา 2529 ประกาศจัดตั3งโรงเรี ยนสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสเมื'อวันที' 1 ตุลาคม 2529
ปี การศึกษา 2530 กรมอาชีวศึกษาได้มีคาํ สั'งให้นายสุ โข มีอินทร์ เกิด ตําแหน่งศึกษานิเทศ
กรมอาชีวศึกษา มาทําหน้าที'อาจารย์ใหญ่ เมื'อวันที' 21 มิถุนายน 2530
ปี การศึกษา 2532 เปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั3นรุ่ นแรก 4 คณะวิชา จํานวน 9 แผนก
ปี การศึกษา 2536 กรมอาชีวศึกษา ได้มีคาํ สั'งแต่งตั3งนายไพศาล จริ ตพจน์
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีทาํ หน้าที'ผอู้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุ พรรณบุรี เมื'อวันที' 1 พฤศจิกายน 2532
ปี การศึกษา 2537 เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 แผนกคือ
แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า แผนกพณิ ชยการ
ปี การศึกษา 2538 ได้เปิ ดสอนหลักสู ตร ปวช.สะสมหน่วยกิต
ปี การศึกษา 2540 กรมอาชีวศึกษามีคาํ สั'งแต่งตั3ง นายชูเกียรติ เขียนประสิ ทธิE
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุ พรรณบุรี เมื'อวันที' 19 ธันวาคม 2540
ปี การศึกษา 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาํ สั'งแต่งตั3งนายทองพูน กิ'งนาค
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รักษาการผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
บรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี เมื'อวันที' 19 มกราคม 2547
ปี การศึกษา 2547 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาํ สั'งแต่งตั3งนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตีFยว
ผูช้ ่วยอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รักษาการผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
บรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี เมื'อวันที' G ธันวาคม 2547
ปี การศึกษา HIJG สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคาํ สั'งแต่งตั3งนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตีFยว
เป็ นผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี เมื'อวันที' LM สิ งหาคม HIJG
จนถึงปี ปัจจุบนั

1.2 ชือและทีตั&ง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี ตั3งอยูเ่ ลขที' L66/1 ถนนมาลัยแมน
ต.รั3วใหญ่ อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3551-1880 โทรสาร 0-3552-3890
1.3 สั งกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.4 สภาพชุ มชน
ชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยส่ วนมากยังเป็ นพื3นที'ไร่ นา มีบางส่ วนเป็ นร้านค้าโรงงานและบ้านจัดสรร
1. ระดับการศึกษาของผูป้ กครองส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
2. อาชีพของผูป้ กครองมีอาชีพรับจ้าง ทําไร่ และค้าขาย
3. รายได้ของครอบครัวเฉลี'ยประมาณ 3,000 – 5,000 บาทต่อเดือน
4. ค่าใช้จ่ายนักเรี ยนนักศึกษาประมาณวันละ 20 – 50 บาท
แหล่งการเรียนรู้ /สถานทีสํ าคัญในชุ มชนทีสถานศึกษาตั&งอยู่
1) วัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร
5) ศูนย์วจิ ยั ทดลองข้าว
2) วัดพระนอน
6) ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา
3) วัดพระลอย
7) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
4) วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
8) สนามกีฬากลางจังหวัดสุ พรรณบุรี
1.5 ทรัพยากรและงบประมาณ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
20,324,720 บาท
2. สภาพปัจจุบันของ
ปัจจุบนั วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักสู ตรวิชาชีพ
ระยะสั3น หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. HIJI ปรับปรุ ง พ.ศ. HIJS และหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั3นสู ง พ.ศ. HIJS ทั3งนี3ใช้วธิ ีจดั การศึกษาที'หลากหลาย
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เวลาเรียน 9 ปี
รับนักเรี ยนที'สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.T) หรื อเทียบเท่า เปิ ดสอน H ประเภทวิชา
คือ
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื' องมือกล
- สาขางานออกแบบแม่พิมพ์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทวั' ไป

H. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร็ ธุรกิจ
:. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั&นสู ง (ปวส. สะสม เทียบโอน) เวลาเรียน < เดือน
รับนักเรี ยนที'สาํ เร็ จการศึกษาไม่ตาํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.S) หรื อเทียบเท่า และสําเร็ จ
การศึกษาไม่ต'าํ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า เปิ ดสอน H ประเภทวิชา คือ
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั3งไฟฟ้ า
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
H. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
- สาขางานเทคโนโลยีสาํ นักงาน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- สาขางานการบัญชี
9. หลักสู ตรระยะสั& น
วิทยาลัยฯ ได้เปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั3นให้กบั บุคคลทัว' ไป โดยไม่จาํ กัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สําหรับการเรี ยนการสอน วิทยาลัยฯ จะเปิ ดสอนในวันทําการ จันทร์ – ศุกร์ และวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ เวลา
MG.MM – LS.MM น. ส่ วนรายวิชาที'เปิ ดสอนสามารถเปลี'ยนแปลงได้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ในแต่ละรายวิชา
จะต้องมีผเู้ รี ยนอย่างน้อย V คนขึ3นไป ในแต่ละรายวิชา และหลักสู ตรเร่ งรัด (Premium Course) เรี ยนแบบตัว
ต่อตัว L คนก็เรี ยนได้ สมัครแล้วเรี ยนได้เลย
=. หลักสู ตรความร่ วมมือ
. หลักสู ตร อาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม
- โรงเรี ยนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
- โรงเรี ยนสรวงสุ ทธา
- โรงเรี ยนสระกระโจมโสภณพิทยา
- โรงเรี ยนสองพี'นอ้ งวิทยา
- โรงเรี ยนสระยายโสม
- โรงเรี ยนตลิ'งชันวิทยา
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน สําหรับผูท้ ี'กาํ ลังศึกษาสายสามัญระดับปลายช่วงชั3นที' 4 (ม.ปลาย) โดยการ
เรี ยนวิชาชีพหลักสู ตรอาชีวศึกษา ควบคู่กบั เรี ยนหลักสู ตรมัธยมปลาย จากนั3นนําผลการเรี ยนมาบูรณาการเข้าสู่
หลักสู ตร ปวช. และ ม.S ได้รับใบประกาศนียบัตร H หลักสู ตร

:. หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั& น + แกนมัธยม
- โรงเรี ยนเทศบาล L วัดประตูสาร
- โรงเรี ยนเทศบาล H วัดปราสาททอง
- โรงเรี ยนเทศบาล T วัดไชนาวาส
- โรงเรี ยนบ้านหนองจิกรากข่า
- โรงเรี ยนวัดแก้ว
- โรงเรี ยนวัดบ้านกล้วย
- โรงเรี ยนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพระยะสั3น T – LIM ชัว' โมง ให้กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื'อปูพ3ืนฐานและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเลือกความถนัดทางวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพได้
9. หลักสู ตร ปวส. สาขางานแม่ พมิ พ์โลหะ
เป็ นความร่ วมมือจัดการเรี ยนการสอน กับ บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซิง จํากัด สอนให้แก่นกั ศึกษา
และพนักงานบริ ษทั วิธีการเรี ยนแบบสะสมและเทียบโอนผลการเรี ยนและประสบการณ์ ใช้จากการปฏิบตั ิงาน
ในบริ ษทั เข้าสู่ หลักสู ตร ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2.1 ข้ อมูลเกียวกับอาจารย์ บุคลากร
รายละเอียดอัตรากําลัง ประจําปี 2550
ฝ่ าย/แผนกวิชา

จํานวนคน
อันดับ
ระดับการศึกษา
ช
ญ รวม คศ.L คศ.H สูงกว่า ปริ ญญา ตํ'ากว่า
ปริ ญญา
ตรี
ปริ ญญา
ตรี
ตรี

ฝ่ ายบริหาร
คณะวิชาช่ างไฟฟ้าและอิเล็กฯ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างเครื' องทําความ
เย็นและปรับอากาศ
คณะวิชาช่ างกลโลหะ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
คณะวิชาคหกรรม
แผนกวิชาช่างตัดเสื3 อสตรี
แผนกวิชาช่างตัดเสื3 อชาย
แผนกวิชาช่างเย็บเสื3 อผ้า
อุตสาหกรรม
แผนกวิชาอาหาร-ขนม
คณะวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาพิมพ์ดีด
คณะวิชาศิลปกรรม
แผนกวิชาดนตรี
คณะวิชาพืน& ฐาน
วิชาภาษาอังกฤษ

4

1

5

-

5

5

1

-

1
2
2

1
-

1
3
2

2
-

1
2

1
1

1
2
1

-

1
2

-

1
2

1

1

-

1
2

-

-

3
1
1

3
1
1

-

2
-

1
-

2
1
1

-

-

1

1

-

1

-

1
2
1

1
2
1

-

2
1

-

1
1
2
2
-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

-

2

1

-

-

ข้าราชการพลเรื อน
รวม

- L L 13 13 26 6

20

10

L
16

0

หมายเหตุ

ไปช่วยราชการ 2 คน
มาช่วยราชการ 1 คน

ฝ่ าย/แผนกวิชา
ลูกจ้ างประจํา
ครู สอนเสริ มสวย
นักการภารโรง
ยาม
พนักงานขับรถ
คนงาน
หัวหน้าหมวดสถานที'
พนักงานพิมพ์ดีดขั3น H
รวมลูกจ้ างประจํา
ลูกจ้ างชัวคราว
เจ้าหน้าที'
คนงาน/ภารโรง/ยาม
รวมลูกจ้ างชัวคราว
ครู จา้ งสอน
รวมครู จ้างสอน

รวมทั&งสิ&น

จํานวนคน
อันดับ
ระดับการศึกษา
หมายเหตุ
ช ญ รวม คศ. คศ. สูงกว่า ปริ ญญา ตํ'ากว่า
L
H ปริ ญญา
ตรี
ปริ ญญา
ตรี
ตรี

1
1
1
1
1
5

1
2
3

1
1
1
1
1
1
2
8

0

0

0

1
2

1
1
1
1
1
1
6

2
3
5
10
10

10
2
12
7
7

12 5 17 0
17 17 0

0
0

0
0

3
3
17
17

9
5
14
-

99

9M MN

:O

O

9N

:O

M

1
-

:.= ข้ อมูลเกียวกับทรัพยากร
รายละเอียด จํานวนอาคาร สถานที จําแนกตามประเภท
อาคาร
อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 3 ชั3น
อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 4 ชั3น
อาคารหอประชุมและโรงอาหาร
บ้านพักผูอ้ าํ นวยการ
บ้านพักครู ขนาด 6 หน่วย
แฟลตที'พกั รู ขนาด 14 หน่วย
บ้านพักนักการภารโรง ขนาด 4 หน่วย
บ้านพักนักการภารโรง ขนาด 2 หน่วย
ป้ อมยาม
ที'ปัสสาวะชาย
ห้องส้วมชาย
ห้องส้วมหญิง
อื'น ๆ (ระบุ)……..

จํานวน
หลัง
3
1
1
1
2
1
2
1
1
-

รายละเอียดบุคลากร
อัตรากําลังของสถานศึกษาแห่ งนี& จํานวนทั&งสิ&น 69 คน ประกอบด้ วย
ข้าราชการครู
26
คน
ข้าราชการพลเรื อน
1
คน
ลูกจ้างประจํา
8
คน
ลูกจ้างชัว' คราว
22
คน
ครู จา้ งสอน
23
คน
รวม
69
คน
หมายเหตุ
ข้าราชการครู ไปช่วยราชการ
T
คน
ข้าราชการครู มาช่วยราชการ
L
คน
ข้าราชการพลเรื อนมาช่วยราชการ
L
คน

ห้ อง
44
19
1
12
14
4
4
126
42
42
-

แผนผังวิทยาลัยฯ
ชื'อสถานศึกษา
ที'ต3 งั

:
:

ปรัชญา

:

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
เลขที' LSS/L ถนนมาลัยแมน ตําบลรั3วใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ

แผนผังอาคารทีตั&งวิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่ มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียดสิ งก่อสร้ างตาม Master Plan
อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 3 ชั3น
11 บ่อบาดาลและถังเก็บนํ3า
อาคารหอประชุม
12 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ 4 ชั3น
บ้านพักผูอ้ าํ นวยการ
13 ป้ อมยาม
บ้านพักเรื อนแถวขนาด 6 ยูนิต
14 สนามเปตอง
แฟลตที'พกั ครู ขนาด 14 หน่วย
15 โรงจอดรถจักรยานยนต์
บ้านพักภารโรง 4 หน่วย
16 พระวิษณุกรรม
บ้านพักภารโรง 2 หน่วย
17 พระพรหม
โรงจอดรถ
รั3วลวดหนาม
รั3วคอนกรี ตประกอบเหล็กดัด
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

บทที :
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื'อให้สอดคล้องและบรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังนั3น สถานศึกษาจึงกําหนด
กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยแบ่งเป็ นด้าน ๆ ดังนี3
L. ด้านคุณภาพของผลผลิต
L.L พัฒนาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพที'เหมาะสม
L.H ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะพื3นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษา และนําเทคโนลยี
มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน รวมทั3งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที'ดีงามในวิชาชีพ
H. ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ในองค์กร
H.L พัฒนาหลักสู ตรและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที'สอน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
H.H ระดมทรัพยากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
H.T สถานศึกษาจัดระบบการดูแลให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื'อง
H.J การส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ' งประดิษฐ์ โครงงาน เพื'อนําผลไปใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน และเผยแพร่ สู่สาธารณชน
H.I พัฒนาสถานศึกษา สภาพแวดล้อม และสิ' งอํานวยความสะดวกที'เอื3อต่อการเรี ยนรู้ และการฝึ กปฏิบตั ิ
รวมถึงความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
H.S ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งและมีการประเมินผลตามสภาพจริ ง
3. ด้านการให้บริ การ
T.L ส่ งเสริ มให้มีการบริ การวิชาชีพที'เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ และ
เอกชนเพื'อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื'อง
J. ด้านการจัดการภายในองค์กร
J.L พัฒนาระบบบริ หารจัดการที'มีประสิ ทธิภาพ ตรวจสอบได้และเน้นการมีส่วนร่ วม
J.H พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื'อพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

จุดเน้ นที ด้ านคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์
ตัวชี&วดั
เป้าหมาย (Target)
(Strategy)
(KPI)
ปี :aaO ปี :aa: ปี :aa9
fI
VM
VI
L. พัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษา L.L ร้ อยละของผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิE
ให้มี ค วามรู้ ท างวิช าการและทัก ษะ ทางการเรี ย นตามเกณฑ์ที' ก ํา หนด
วิชาชีพที'เหมาะสม
ตาม
ชั3นปี
L.H ร้อยละของผูส้ ําเร็ จการศึกษาที'มี
fI
VM
VI
ผลสัมฤทธิE ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา
L.T ร้ อยละของผูส้ ําเร็ จการศึกษาที'
fM
fI
VM
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
L.J ร้ อยละของผูส้ ําเร็ จการศึกษาที'
SM
SI
fM
ได้ประกอบอาชี พอิส ระหรื อศึกษา
ต่อภายใน L ปี
L.I ระดับความพึงพอใจของสถาน
ดี
ดี
ดี
ประกอบการที' มี คุ ณ ลัก ษณะที' พึ ง
ประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
fI
VM
VI
H. ผู้เ รี ยนได้ รั บ การพัฒ นาความรู้ H.L ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที'มีคุณธรรม
ทั ก ษ ะ พื3 นฐานทางคณิ ตศาส ต ร์ จริ ยธรรม ค่านิยมที'ดีงามในวิชาชี พ
ทักษะการใช้ภาษา และนําเทคโนโลยี มี บุ ค ลิ ก ภาพที' เ หมาะสม และมี
มาใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน รวมทั3ง มี มนุษย์สัมพันธ์ที'ดี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที'ดีงาม
ในวิชาชีพ
H.H ร้ อ ยละของผู้เ รี ยนที' ส ามารถ
fI
VM
VI
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์
แล ะ ค ณิ ต ศา ส ต ร์ ม าใ ช้ ใ นก า ร
แก้ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ
อย่างเป็ นระบบ
H.T ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที'มีทกั ษะใน
fI
VM
VI
การสื' อ สารด้า นการฟั ง การอ่ า น
และการสนทนาทั3งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี&วดั
เป้าหมาย (Target)
(KPI)
ปี :aaO ปี :aa: ปี :aa9
H . J ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที' มี
fI
VM
VI
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยี ที' จ ํา เป็ นในการศึ ก ษา
ค้นคว้า และ ปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ ได้
อย่างเหมาะสม

จุดเน้ นที : ด้ านการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์ กร
กลยุทธ์
ตัวชี&วดั
เป้าหมาย (Target)
(Strategy)
(KPI)
ปี :aaO ปี :aa: ปี :aa9
L.พัฒนาหลักสู ตรและบุคลากรของ L.L ระดับคุณภาพของหลักสู ตรฐาน
ดี
ดี
ดี
สถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของสถานศึกษาที'มีการ
และประสบการณ์ในวิชาที'สอนโดย พัฒนาความต้องการของ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตลาดแรงงาน
L.H ร้อยละของบุคลากรภายใน
GM
GI
LMM
สถานศึกษาที'ได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที'ที'รับผิดชอบ
GM
GI
LMM
L.T อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําที'มี
คุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่
ละสาขาวิชา
L:20
1:21
1:22
L.J อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อ
ผูเ้ รี ยน
H. สถานศึกษาระดมทรัพยากรภายใน H.L จํานวนครั3งหรื อปริ มาณในการ
HI
TM
TI
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั3ง
จัดการศึกษา
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื'อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
H.H จํานวนสถานประกอบการที'มี
LI
Lf
LG
การจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาทวิภาคีและระบบปกติ

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี&วดั
(KPI)
H . T จํ า น ว น ค น ชั' ว โ ม ง ข อ ง
ผูเ้ ชี' ย วชาญ ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ห รื อ ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ' นที' มี ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
T. สถานศึกษาจัดระบบการดูแลให้ T.L จํานวนครั3งของการจัดให้ผเู้ รี ยน
คําปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื'อง
พบอาจารย์ที'ปรึ กษา
T.H จํา นวนครั3 งของการจัดบริ ก าร
ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
T . T ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที' อ อ ก
กลางคันเมื'อเทียบกับแรกเข้า
J. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้าง J.L จํานวนนวัตกรรม สิ' งประดิษฐ์
และพัฒนานวัตกรรมสิ' งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที' นํา ไปใช้
โครงงาน เพื'อนําผลไปใช้ในการ
ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาการเรี ย น
พัฒนาการเรี ยนการสอนและเผยแพร่ การสอน การประกอบอาชีพ
สู่ สาธารณชน
J.H ร้ อ ยละของบประมาณที' ใ ช้ใ น
การสร้ า ง พั ฒ นาและเผยแพร่
นวัต กรรม สิ' ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิจ ัย
และโครงงานต่ อ งบดํา เนิ น การ
ทั3งหมด
J.T จํา นวนครั3 งและช่ อ งทางการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี' ย วกั บ
นวัต กรรม สิ' ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิจ ัย
และโครงงานที' นํ า ไปใช้ ใ นการ
พัฒ นาการเรี ยนการสอน ชุ ม ชน
สังคม และประเทศชาติ
J . J จํ า น ว น บ ท ค ว า ม ข อ ง ค รู
อาจารย์ ที'เผยแพร่
J.I จํา นวนบทความของนัก เรี ย น
นักศึกษา

เป้าหมาย (Target)
ปี :aaO ปี :aa: ปี :aa9
HM คน / HH คน / HJ คน /
ภาคเรี ยน ภาคเรี ยน ภาคเรี ยน

HS

HV

TM

L

L

L

HI

HM

LI

II ชิ3น

SM ชิ3น

SI ชิ3น

L.MM

L.IM

H.MM

J ครั3ง

I ครั3ง

S ครั3ง

T

J

I

T

J

I

กลยุทธ์
(Strategy)
I. พัฒนาสถานที' สภาพแวดล้อม และ
สิ' ง อํา นวยความสะดวกที' เ อื3 อ ต่ อ การ
เรี ยนรู ้ และการฝึ กปฏิบตั ิ รวมถึงความ
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน

ตัวชี&วดั
(KPI)
I.L ระดับ ความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรี ยน ศูนย์วิทยบริ การ พื3นที' ฝึก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมวิชาที'เรี ยน
I.H ระดับ คุ ณ ภาพของการจัด ระบบ
ความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อ ม
สิ' ง อํา นวยความสะดวกที' เ อื3 อต่ อการ
เรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
I.T จํ า นวนครั3 งและประเภทของ
กิ จ ก ร ร ม ที' ส่ ง เ ส ริ ม กา ร อ นุ รั ก ษ์
สิ' ง แวดล้อ ม วัฒ นธรรม ประเพณี
และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
S. ส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนรู ้อย่าง S.L ระดั บ คุ ณ ภาพของการจั ด การ
หลากหลาย เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งและมี เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
การประเมินผลตามสภาพจริ ง
S.H ร้ อ ยละของงบประมาณที' จัด ซื3 อ
วั ส ดุ ฝึ ก อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การจั ด
การเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
S.T จํ า นวนครั3 งและประเภทของ
กิ จกรรมที' ส่ งเส ริ มด้ า นวิ ช ากา ร
คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มที' ดี งามในวิ ช าชี พ
รวมทั3งบุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์
S.J ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน
นั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการสอนของ
อาจารย์
S.I จํานวนกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที' เ น้นการปฏิ บัติ จริ ง และเรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง
S.S จํานวนวิธีการประเมิ นที' เน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริ ง
S.f ร้อยละของแผนการสอนแบบ
บูรณาการของครู อาจารย์ที'มีความ
สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้รายวิชา

เป้ าหมาย (Target)
ปี :aaO ปี :aa: ปี :aa9
ดี
ดี
ดี

ดี

ดี

ดี

TM

JM

IM

ดี

ดี

ดี

LS %

Lf %

LV %

IM

SM

fM

T.fI

T.VM

T.VI

LM

LI

HM

T
VM

I
VI

f
GM

จุดเน้ นที 9 ด้ านการให้ บริการ
กลยุทธ์
(Strategy)
L. ส่ งเสริ มให้มีการบริ ก ารวิช าชี พ ที'
เหมาะสมตามความต้อ งการของ
ชุ ม ชน สั ง คม องค์ ก รภาครั ฐ และ
เอกชน เพื'อการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื'อง

ตัวชี&วดั
(KPI)
L . L จํ า น ว น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กิ จ กรรมโครงการที' ใ ห้ บ ริ การ
วิช าชี พ และส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ นการ
พัฒนาชุ ม ชนท้องถิ' นและกิ จกรรม
โครงการฝึ กทัก ษะวิช าชี พ เพื'อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
L.H ร้ อยละของงบประมาณในการ
จัดกิ จกรรม โครงการที' ใ ห้บ ริ ก าร
วิช าชี พ และส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ นการ
พัฒ นาชุ ม ชน และท้อ งถิ' น และ
กิ จกรรมโครงการฝึ กทักษะวิชาชี พ
เ พื' อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง
ประชาชนต่องบประมาณทั3งหมด
จุดเน้ นที = ด้ านการจัดการภายในองค์ กร
กลยุทธ์
ตัวชี&วดั
(Strategy)
(KPI)
L. พัฒนาระบบบริ หารจัดการที'มี
L.L ระดับคุณภาพของการ
ประสิ ทธิภาพ ตรวจสอบได้และเน้น บริ หารงานของผูบ้ ริ หารของ
การมีส่วนร่ วม
ผูบ้ ริ หารที'สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
L.H ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที'สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
H. พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
H.L ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
และการจัดความรู้เพื'อพัฒนา
สารสนเทศและการจัดการความรู้
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ของสถานศึกษา

เป้าหมาย (Target)
ปี :aaO ปี :aa: ปี :aa9
TM
JM
IM

มากกว่า มากกว่า มากกว่า
M.HM % M.HI % M.TM %

เป้าหมาย (Target)
ปี :aaO ปี :aa: ปี :aa9
ดี
ดี
ดี

GI

GS

Gf

ดี

ดี

ดี

บทที 9
จุดเน้ นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาของวิทยาลัยฯ ระหว่างปี การศึกษา HIIM ถึง ปี การศึกษา HIIH
ได้จุดลําดับความสําคัญของปัญหาความต้องการพัฒนา คือ
L. จุดเน้นด้านคุณภาพของผลผลิต
L.L พัฒนาผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพที'เหมาะสม
L.H ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะพื3นฐาน ทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพและคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที'ดีงาม
H. จุดเน้นด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ในองค์กร
H.L พัฒนาหลักสู ตรบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาที'สอน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
H.H สถานศึกษาระดมทรัพยากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
H.T สถานศึกษาจัดระบบดูแลให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื'อง
H.J ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ' งประดิษฐ์ โครงงาน เพื'อนําผล
ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและเผยแพร่ สู่สาธารณชน
H.I พัฒนาสถานที' สภาพแวดล้อมและสิ' งอํานวยความสะดวกที'เอื3อต่อการเรี ยนรู้และการฝึ ก
ปฏิบตั ิ รวมถึงความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
H.S ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และมีการประเมินผลตาม
สภาพจริ ง
T. จุดเน้นด้านการให้บริ การ
T.L ส่ งเสริ มให้มีการบริ การวิชาชีพที'เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ
และเอกชนเพื'อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื'อง
J. จุดเน้นด้านการจัดการภายในองค์กร
J.L พัฒนาระบบบริ หารจัดการที'มีประสิ ทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่ วม
J.H พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื'อพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
สําหรับรายละเอียดของการดําเนินงานในแต่ละจุดเน้น สถานศึกษาได้ดาํ เนินการดังนี3

. จุดเน้ นด้ านคุณภาพของผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aaO
ปี การศึกษา :aa
L . พั ฒ น า ผู้ สํ า เ ร็ จ L.กํ า หนดนโยบายและ L.กํา หนดนโยบายและ
การศึกษาให้มีความรู้ทาง แผนการดํา เนิ น งานด้ า น แผนการดําเนิ นงานด้า น
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ทั ก ษ ะ การเรี ยนการสอน
การเรี ย นการสอนอย่า ง
วิ ช าชี พ ที' เ หมาะสมกั บ
ต่อเนื'อง
เศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีที' H.ประชุ มชี3 แจงแนวปฏิ บตั ิ H . ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
เปลี'ยนแปลงไป
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ท ร า บ ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
T. ให้ความรู้ เรื' องการเขียน T. ติ ด ตามการใช้ แ ผน
แผนการสอนแบบบู ร ณา การสอนโดยบันทึกหลัง
การ
การสอน
กลยุทธ์

J . จั ด ทํ า เ ค รื' อ ง มื อ จั ด J.ประเมินเครื' องมือและ
มาตรฐานวิ ช าชี พ และใช้ พัฒ นาให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
ประเมินผูจ้ บหลักสู ตร
แล ะ ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น ผู้ จ บ
หลักสู ตร
I . ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า น I. ดํ า เนิ นการโดยให้
ประกอบการ ชุมชน เพื'อใช้ สถานประกอบการเข้ามา
ทรัพยากรร่ วมกันในการจัด มี ส่ วนร่ วมในก ารจั ด
การศึกษา
การศึกษาอย่างต่อเนื'อง
S.ประ เมิ นผล ความพึ ง S.ประเมินผลและพัฒนา
พ อ ใ จ ขอ งส ถ า นศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประกอบการต่อคุณลักษณะ ประสงค์ ใ ห้ ก ั บ ผู้เ รี ยน
อันพึงประสงค์ของผูส้ ําเร็ จ อย่างต่อเนื'อง
การศึกษา

ปี การศึกษา :aa:
L.กํา หนดนโยบายและ
แผนการดําเนิ นงานด้า น
การเรี ย นการสอนอย่า ง
ต่อเนื'อง
T.พัฒ นากระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง' ขึ3น
T. นํา ผลการบันทึก หลัง
การสอนมาพัฒ นาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง' ขึ3น
J.ประเมินเครื' องมือและ
พัฒ นาให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
แล ะ ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น ผู้ จ บ
หลักสู ตร
I.ประเมิน ปรับปรุ งและ
พัฒนาการมีส่วนร่ วมใน
การจัด การศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื'อง
S.ประเมินผลและพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ ใ ห้ ก ั บ ผู้เ รี ยน
อย่างต่อเนื'อง

กลยุทธ์

ปี การศึกษา :aaO
H.ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา L.กําหนดนโยบายและ
ความรู้ทกั ษะพื3นฐานทาง แผนการดําเนินงานด้าน
คณิ ตศาสตร์ และ
การเรี ยนการสอนและ
วิทยาศาสตร์ ทักษะการ ประชุมชี3แจงแนวปฏิบตั ิให้
ใช้ภาษาและนํา
บุคลากรทราบ
เทคโนโลยี
เข้ามาใช้ ในการ
H.พัฒนาศูนย์กลางการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทั3งมี
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยจักซื3อ
คุณธรรม จริ ยธรรม
วัสดุ อุปกรณ์ดา้ นภาษา
ค่านิยมที'ดีงามในวิชาชีพ
T.พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้หลักคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในทุกรายวิชา
J.จัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม จริ ยธรรม

I.บูรณาการคุณธรรม
จริ ยธรรมในการจัดการ
เรี ยนการสอนทุกรายวิชา
S. จัดนิทรรศการวัน
วิทยาศาสตร์

f.จัดกิจกรรมและพัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aa
ปี การศึกษา :aa:
L.ติดตามผลการ
L.พัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานด้านการเรี ยน ติดตามผลการดําเนินงาน
การสอน

H.ติดตามผลการพัฒนา
ศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื'อง
T.พัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนรู้และประเมินผล
การดําเนินงาน
J.พัฒนาการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างต่อเนื'อง

I.พัฒนารู ปแบบการ
ดําเนินการบูรณาการ
คุณธรรม จริ ยธรรมใน
รายวิชา
S.พัฒนาการจัด
นิทรรศการวัน
วิทยาศาสตร์โดยการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
f.ประเมินผลการจัด
กิจกรรม

H.ติดตามผลการพัฒนา
ศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื'องให้มี
ประสิ ทธิภาพอย่างยิง' ขึ3น
T.พัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนรู้และประเมินผล
การดําเนินงาน
J.ประเมินผลการจัด
กิจกรรมรวมทั3งผลการ
พัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
ยิง' ขึ3น
I.ประเมินผล ปรับปรุ ง
และพัฒนา

S.นําผลการประเมินมา
พัฒนารู ปแบบการจัด
นิทรรศการให้ดียง'ิ ขึ3น
f.พัฒนาการจัดกิจกรรม
ทางด้านภาษาให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง' ขึ3น

จุดเน้ นที : ด้ านการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์ กร
กลยุทธ์
L.พัฒนาหลักสู ตรและ
บุคลากรของสถานศึกษามี
ความรู ้ความสามารถ
ประสบการณ์ในวิชาที'
สอน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ

ปี การศึกษา :aaO
L. พัฒนา ปรับปรุ งหลักสูตร
ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเป้ าหมายของสถาน
ประกอบการ ตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนหรื อ
สังคม เศรษฐกิจที'เปลี'ยนไป
H.อบรมครู อาจารย์ดา้ นการ
ผลิตสื' อและการใช้สื'อเพื'อ
การเรี ยนการสอน
T.ส่ งเสริ ม สนับสนุน
บุคลากรด้านการพัฒนา
วิชาชีพที'เหมาะสม
J.การปรับเปลี'ยนหรื
เปลี'ยนแปลงหลักสู ตรให้
เหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชนและตลาดแรงงาน

H.ระดมทรัพยากรภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aa
L.พัฒนา ปรับปรุ ง
หลักสูตรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ของสถานประกอบการ
ตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนหรื อสังคม
เศรษฐกิจที'เปลี'ยนไป
H.พัฒนาสื' อเพื'อใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน

ปี การศึกษา :aa:
L. ประเมินผลการใช้
หลักสูตรเพื'อนํามาพัฒนา
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ

H.ประเมินผลและปรับปรุ ง
การใช้สื'อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื'อง
T.ส่ งเสริ ม สนับสนุน
T.ส่ งเสริ ม สนับสนุน
บุคลากรด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านการพัฒนา
วิชาชีพที'เหมาะสม
วิชาชีพที'เหมาะสม
J.พัฒนาหลักสู ตรการ
J.ประเมินผลการพัฒนา
ปรับเปลี'ยนหลักสูตรให้ หลักสูตรการปรับเปลี'ยน
เหมาะสมกับความต้องการ หรื อเปลี'ยนแปลงหลักสูตร
ของชุมชนและ
ให้เหมาะสมกับความ
ตลาดแรงงาน
ต้องการของชุมชนและ
ตลาดแรงงาน
L.ประสานสัมพันธ์กบั สถาน L.ดําเนินการกับสถาน
L.ประเมินผล ปรับปรุ ง
ประกอบการ ชุมชน เพื'อใช้ ประกอบการให้เข้ามามี
และพัฒนาการมีส่วน
ทรัพยากรร่ วมกันในการจัด ส่ วนร่ วมในการจัด
ร่ วมกับสถานประกอบการ
การศึกษา
การศึกษาอย่างต่อเนื'อง
ในการจัดการศึกษา
H.เชิญผูเ้ ชี'ยวชาญ
H.ดําเนินการติดตาม
H.ประเมินผล ปรับปรุ งการ
ผูท้ รงคุณวุฒิและภูมิปัญญา พัฒนาการเชิญผูเ้ ชี'ยวชาญ เชิญวิทยากรภายนอก
ท้องถิ'นให้เข้ามามีส่วนร่ วม และภูมิปัญญาท้องถิ'นเข้า
ในการพัฒนา
มามีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื'อง

กลยุทธ์
T.สถานศึกษาจัดระบบ
การดูแลให้คาํ ปรึ กษา
ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื'อง

ปี การศึกษา :aaO
L.จัดกิจกรรมผูเ้ รี ยนพบ
อาจารย์ที'ปรึ กษาทุก
สัปดาห์
H.จัดกิจกรรมบริ การตรวจ
สุ ขภาพและสารเสพติด
ให้กบั นักเรี ยน

T.จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดร่ วมกับ
จังหวัด
J.กิจกรรมคัดกรอง
พฤติกรรมนักเรี ยน
นักศึกษาและประเมินผล
J.ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ L.ส่ งเสริ มการจัดทําวิจยั ใน
มีการสร้างและพัฒนา
ชั3นเรี ยนของครู ,อาจารย์ทุก
นวัตกรรม สิ' งประดิษฐ์ คน
โครงงานในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
และเผยแพร่ สู่สาธารณะ
H.ส่ งเสริ มการจัดทําวิจยั
สถาบัน

T.อบรมให้ความรู้ดา้ นการ
จัดทําวิจยั ในชั3นเรี ยน

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aa
L.จัดกิจกรรมผูเ้ รี ยนพบ
อาจารย์ที'ปรึ กษาและ
ติดตามผลการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื'อง
H.จัดกิจกรรมบริ การ
ตรวจสุ ขภาพและสาร
เสพติดให้กบั นักเรี ยน
รวมทั3งประเมินผล
กิจกรรม
T.พัฒนารู ปแบบการจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
J.พัฒนากิจกรรมคัด
กรองพฤติกรรมนักเรี ยน
นักศึกษาและประเมินผล
L.ติดตามการจัดทําวิจยั
และแนวทางการพัฒนา

ปี การศึกษา :aa:
L.ประเมินผลและพัฒนา
กิจกรรมผูเ้ รี ยนพบ
อาจารย์ที'ปรึ กษา
H.ติดตามผลและสรุ ป
รายงานผลการดําเนิน
โครงการ

T.ปะเมินผลและ
พัฒนาการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
J.ประเมินผลกิจกรรมคัด
กรองพฤติกรรมนักเรี ยน
นักศึกษา และ
ประเมินผล
L.ประเมินผลการวิจยั ใน
ชั3นเรี ยนของครู อาจารย์
ทุกคนและพัฒนา

H.ติดตามผลการจัดทํา
H.นําผลการวิจยั มาพัฒนา
วิจยั ระดับสถาบันรวมทั3ง สถานศึกษาให้มี
การประเมินผล
ประสิ ทธิภาพอย่าง
ต่อเนื'อง
T.ติดตามผลการนํา
T.ประเมินผลและพัฒนา
ความรู้ไปใช้กบั การวิจยั เพื'อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ในชั3นเรี ยนและ
ในการปฏิบตั ิงานทุกด้าน
ประเมินผลโครงการ

กลยุทธ์

ปี การศึกษา :aaO
J.พัฒนากิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยนําหลักวิจยั
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง
ๆ

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aa
J.ประเมินผลการจัด
กิจกรรมโดยนําหลักวิจยั
ไปใช้ในการเรี ยนการ
สอน

ปี การศึกษา :aa:
J.พัฒนาการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื'องเพื'อผูเ้ รี ยน
สามารถใช้หลักวิจยั ใน
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
I.เผยแพร่ ผลการจัดทําวิจยั I.เผยแพร่ ผลการจัดทํา I.เพิ'มปริ มาณการ
ในชั3นเรี ยนของครู อาจารย์ วิจยั ในชั3นเรี ยนของครู เผยแพร่ จาํ นวนวิจยั ใน
สู่ สาธารณชน
อาจารย์สู่ สาธารณชน
ชั3นเรี ยนและวิจยั สถาบัน
S.จัดทําสิ' งประดิษฐ์คนรุ่ น S.ประเมินผลและ
S.ประเมินผลและ
ใหม่เพื'อพัฒนาการเรี ยน
พัฒนาการนํา
พัฒนาการนํา
การสอน
สิ' งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ สิ' งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
มาใช้เพื'อพัฒนาการเรี ยน มาใช้เพื'อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
การสอน
f.พัฒนาสิ' งประดิษฐ์เพื'อ f.พัฒนาสิ' งประดิษฐ์เพื'อ
f.ส่ งผลงานสิ' งประดิษฐ์
ประกวดในระดับภาคและ นํามาใช้ในการจัดการ
นํามาใช้ในการจัดการ
ระดับประเทศ
เรี ยนการสอน
เรี ยนการสอน
V.เผยแพร่ บทความของครู V.เพิ'มจํานวนในการ
V. เพิ'มช่องทางการ
และนักเรี ยน นักศึกษาสู่
เขียนบทความของครู
เผยแพร่ บทความของครู
สาธารณชน
และนักเรี ยน
และนักเรี ยน
I. พัฒนาสถานที'
L. จัดระบบสาธารณูปโภค L. ติดตามการจัดระบบ L. ประเมินการจัดระบบ
สภาพแวดล้อม และสิ' ง ให้เหมาะสมกับจํานวน
สาธารณูปโภค มีการใช้ สาธารณูปโภคให้เกิด
อํานวยความสะดวกที'
นักเรี ยน นักศึกษา
อย่างเหมาะสมและมี
ความเหมาะสม
เอื3อต่อการเรี ยนรู้และฝึ ก
ประสิ ทธิภาพ
ปฏิบตั ิรวมถึงความ
H. จัดป้ ายนิเทศ แนะนําการ H. พัฒนาการจัดทําป้ าย H. พัฒนาการจัดทําป้ าย
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
ใช้อุปกรณ์ภายในห้องเรี ยน แนะนําการใช้อุปกรณ์ แนะนําการใช้อุปกรณ์
ทุกห้อง
ภายในห้องเรี ยน
ภายในห้องเรี ยน
T. ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการ T. พัฒนา ติดตามผลการ T. ประเมินผลการใช้
ให้เอื3อต่อการเรี ยนรู้
ใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการเพื'อการ
เรี ยนรู้การพัฒนา

กลยุทธ์

ปี การศึกษา :aaO

J. จัดงบประมาณเพื'อการ
จัดซื3 อวัสดุ อุปกรณ์ ตาม
ห้องเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ
I. จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
S. จัดตกแต่งอาคารสถานที'
ให้ดูมีบรรยากาศที'ร่มรื' นเอื3อ
ต่อการเรี ยนรู ้
L. การจัดสรรงบประมาณใน
S. ส่ งเสริ มการจัดการ
เรี ยนรู้อย่างหลากหลาย การจัดซื3 อวัสดุฝึกอุปกรณ์
เน้นการปฏิบตั ิจริ งและมี สําหรับการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเหมาะสม
การประเมินผลตาม
H. จัดหาแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ย
สภาพจริ ง
ตนเอง ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื'อความ
หลากหลายในการเรี ยนรู ้
T. จัดหาและพัฒนาครุ ภณ
ั ฑ์
ด้านคอมพิวเตอร์เพื'อการ
เรี ยนรู ้
J. การพัฒนาวิธีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพ
จริ ง
I. ดําเนินการนิเทศการสอน
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื'อง

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aa

ปี การศึกษา :aa:

J. ติดตามผลการใช้วสั ดุ J. ติดตามผลและพัฒนา
อุปกรณ์ตามห้องเรี ยนและ สนับสนุนการจัดซื3 อวัสดุ
แหล่งเรี ยนรู ้
ครุ ภณ
ั ฑ์ให้เพียงพอกับ
ผูเ้ รี ยน
I. ติดตามผลการจัด
I. พัฒนาการจัดกิจกรรม
กิจกรรมของนักเรี ยน
ของนักเรี ยน นักศึกษา
นักศึกษา
S. จัดตกแต่งอาคาร
S. ปรับปรุ งและพัฒนา
สถานที'ให้ดูมีบรรยากาศที' สถานที' สภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื'อง
ร่ มรื' นเอื3อต่อการเรี ยนรู ้
L. ติดตามผลการใช้
L. ประเมินการจัด
งบประมาณในการจัดซื3 อ งบประมาณให้เกิดเประ
วัสดุฝึก อุปกรณ์สาํ หรับ
สิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบตั ิ
การจัดการเรี ยนการสอน งาน
H. พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ H. ประเมินการจัดแหล่ง
ด้วยตนเองให้เพียงพอและ เรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยี
มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่างๆ
T. ติดตามการพัฒนา การ
จัดการครุ ภณ
ั ฑ์ดา้ น
คอมพิวเตอร์เพื'อการ
เรี ยนรู ้
J. การประเมินวิธีการ
วัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริ ง
I. ติดตามและเพิ'ม
ประสิ ทธิ ภาพการนิเทศ
การสอน

T. ติดตามการพัฒนาการ
จัดการครุ ภณ
ั ฑ์ดา้ น
คอมพิวเตอร์เพื'อการ
เรี ยนรู ้
J. นําผลการประเมินมา
พัฒนาเพื'อเพิ'ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
เรี ยนการสอน
I. ประเมิน ปรับปรุ ง
รู ปแบบการนิเทศการสอน
เพื'อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aaO
ปี การศึกษา :aa
S. ดําเนินการเขียนแผลการ S. พัฒนารู ปแบบการ
สอนแบบบูรณาการที'มี
เขียนแบบบูรณาการ
ความสอดคล้องกับสาระ
มาตรฐาน
L. พัฒนาการดําเนิน
f. ส่ งเสริ ม อนุรักษ์
L. จัดกิจกรรมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เยาวชนคนดีศรี อาชีวะและ กิจกรรมเยาวชนคนดีศรี
ศรี สุพรรณ
สุ พรรณ
H. พัฒนาการดําเนิน
H. จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กิจกรรมส่ งเสริ มการ
ไทย
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
T. กิจกรรมที'แสดงความ
และประเพณี
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา T. กิจกรรมที'แสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์
และพระมหากษัตริ ย ์
กลยุทธ์

ปี การศึกษา :aa:
S. ประเมินผลการเรี ยน
แบบบูรณาการ

L. ประเมินผลและ
ปรับปรุ งเพื'อพัฒนา
H. ประเมินผลปรับปรุ ง
เพื'อการพัฒนา
T. กิจกรรมที'แสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์

จุดเน้ นที 9 ด้ านการให้ บริการ
กลยุทธ์
L. ส่ งเสริ มให้มีการ
บริ การวิชาชีพที'
เหมาะสมตามความ
ต้องการของชุมชน
สังคม องค์การภาครัฐ
และเอกชนเพื'อการ
พัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื'อง

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aaO
ปี การศึกษา :aa
ปี การศึกษา :aa:
L. จัดสอนหลักสู ตรระยะ L. ติดตาม ประเมินผล
L. พัฒนาและประเมินผล
สั3นให้กบั ประชาชนทัว' ไป การจัดการสอนหลักสู ตร การสอนหลักสู ตรระยะ
เพื'อการพัฒนาอาชีพ
ระยะสั3นอย่างต่อเนื'อง
สั3นให้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน
H. จัดสอนระบบเทียบโอน H. พัฒนาการจัดการสอน H. ประเมินผลการจัดการ
ประสบการณ์อาชีพสู่ วฒ
ุ ิ ระบบเทียบโอน
สอนระบบเทียบโอน
การศึกษา ให้กบั ผูท้ ี'จบ
ประสบการณ์อาชีพสู่ วฒ
ุ ิ ประสบการณ์อาชีพสู่ วฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษา ให้กบั ผู้
การศึกษาให้กบั ผูท้ ี'จบ
ตอนต้นและมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับ
การศึกษาระดับ
ตอนปลาย ในระดับ ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนต้นและ
และปวส.
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในระดับ ปวช. และปวส. ในระดับ ปวช. และปวส.

จุดเน้ นที = ด้ านการจัดการภายในองค์ กร
กลยุทธ์

ปี การศึกษา :aaO
L. พัฒนาระบบบริ หาร
L. กําหนดนโยบายการ
จัดการที'มีประสิ ทธิภาพ บริ หารจัดการร่ วมกันและ
ตรวจสอบได้และเน้นการ ดําเนินงาน
มีส่วนร่ วม
H. มอบหมายหน้าที'ความ
รับผิดชอบตาม
ความสามารถ
T. ส่ งเสริ ม สนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนาด้าน
วิชาชีพ
J. การจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาโดยบุคลากรทุก
คนมีส่วนร่ วม
I. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในแผนกวิชา
และสถานศึกษาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของบุคลากรทุก
ฝ่ าย
S. จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายและ
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aa
L. ดําเนินการตามนโยบาย
เพื'อให้เกิดคุณภาพการ
บริ หารงาน
H. ติดตามผลการปฏิบตั ิ
หน้าที'มอบหมายเพื'อการ
พัฒนา
T. พัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื'อง
J. พัฒนาผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษา
I. ประเมินผลการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน

ปี การศึกษา :aa:
L. ดําเนินการตามนโยบาย
และประเมินผลเพื'อการ
พัฒนา
H. ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
เพื'อพัฒนา
T. ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานด้านวิชาชีพ
J. ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
I. ปรับปรุ งพัฒนาการ
ดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพ

S. ติดตามผลสรุ ปรายงาน S. ประเมินการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงาน
จากผลการดําเนินงานให้
มีประสิ ทธิภาพและนําไป
พัฒนาต่อไป
f. จัดสรรงบประมาณเพื'อ f. จัดสรรงบประมาณเพื'อ f. ติดตามประเมินผลการ
สนับสนุนกระบวนการ
สนับสนุนการบวนการ บริ หารงบประมาณเพื'อ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร การพัฒนา
อย่างเพียงพอ
V. ประชุมชี3แจง ทบทวนผล V. ประชุมชี3แจง ทบทวน V. ประชุมชี3แจง ทบทวน
การดําเนินงานให้บุคลากร ผลการดําเนินงานให้
ผลการดําเนินงานให้
ทุกฝ่ าย
บุคลากรทุกฝ่ าย
บุคลากรทุกฝ่ าย

กลยุทธ์
H. พัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัด
ความรู้เพื'อพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม

ปี การศึกษา :aaO
L. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศภายใน
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา :aa
L. ติดตามผลการใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื'อการบริ หารจัดการ

ปี การศึกษา :aa:
L. ประเมินการใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื'อ
การปรับปรุ งและพัฒนา

บทที =
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตร
วิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร – แจ่ มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
---------------------------------------------1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เวลาเรียน 9 ปี
รับนักเรี ยนที'สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.T) หรื อเทียบเท่า เปิ ดสอน H ประเภทวิชา
คือ
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเครื' องมือกล
- สาขางานออกแบบแม่พิมพ์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทวั' ไป
H. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร็ ธุรกิจ
:. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั&นสู ง (ปวส. สะสม เทียบโอน) เวลาเรียน < เดือน
รับนักเรี ยนที'สาํ เร็ จการศึกษาไม่ตาํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.S) หรื อเทียบเท่า และสําเร็ จ
การศึกษาไม่ต'าํ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า เปิ ดสอน H ประเภทวิชา คือ
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขางานติดตั3งไฟฟ้ า
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
H. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
- สาขางานเทคโนโลยีสาํ นักงาน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- สาขางานการบัญชี

9. หลักสู ตรระยะสั& น
วิทยาลัยฯ ได้เปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั3นให้กบั บุคคลทัว' ไป โดยไม่จาํ กัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สําหรับการเรี ยนการสอน วิทยาลัยฯ จะเปิ ดสอนในวันทําการ จันทร์ – ศุกร์ และวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ เวลา
MG.MM – LS.MM น. ส่ วนรายวิชาที'เปิ ดสอนสามารถเปลี'ยนแปลงได้ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ในแต่ละรายวิชา
จะต้องมีผเู้ รี ยนอย่างน้อย V คนขึ3นไป ในแต่ละรายวิชา และหลักสู ตรเร่ งรัด (Premium Course) เรี ยนแบบตัว
ต่อตัว L คนก็เรี ยนได้ สมัครแล้วเรี ยนได้เลย
=. หลักสู ตรความร่ วมมือ
. หลักสู ตร อาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม
- โรงเรี ยนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
- โรงเรี ยนสรวงสุ ทธา
- โรงเรี ยนสระกระโจมโสภณพิทยา
- โรงเรี ยนสองพี'นอ้ งวิทยา
- โรงเรี ยนสระยายโสม
- โรงเรี ยนตลิ'งชันวิทยา
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน สําหรับผูท้ ี'กาํ ลังศึกษาสายสามัญระดับปลายช่วงชั3นที' 4 (ม.ปลาย) โดยการ
เรี ยนวิชาชีพหลักสู ตรอาชีวศึกษา ควบคู่กบั เรี ยนหลักสู ตรมัธยมปลาย จากนั3นนําผลการเรี ยนมาบูรณาการเข้าสู่
หลักสู ตร ปวช. และ ม.S ได้รับใบประกาศนียบัตร H หลักสู ตร
:. หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั& น + แกนมัธยม
- โรงเรี ยนเทศบาล L วัดประตูสาร
- โรงเรี ยนเทศบาล H วัดปราสาททอง
- โรงเรี ยนเทศบาล T วัดไชนาวาส
- โรงเรี ยนบ้านหนองจิกรากข่า
- โรงเรี ยนวัดแก้ว
- โรงเรี ยนวัดบ้านกล้วย
- โรงเรี ยนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพระยะสั3น T – LIM ชัว' โมง ให้กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื'อปูพ3ืนฐานและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเลือกความถนัดทางวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพได้

9. หลักสู ตร ปวส. สาขางานแม่ พมิ พ์โลหะ
เป็ นความร่ วมมือจัดการเรี ยนการสอน กับ บริษัท โชคนําชัย ออโต้ เพรสซิง จํากัด สอนให้แก่นกั ศึกษา
และพนักงานบริ ษทั วิธีการเรี ยนแบบสะสมและเทียบโอนผลการเรี ยนและประสบการณ์ ใช้จากการปฏิบตั ิงาน
ในบริ ษทั เข้าสู่ หลักสู ตร ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
พ.ศ. 2547
------------------------------------------โดยที'กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้แก้ไขปรับปรุ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 ใหม่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี3
ข้อ 1. ระเบียบนี3เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั'งอื'นใดที'กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3 หรื อซึ'งขัดหรื อ
แย้งกับระเบียบนี3ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ 4. ให้ดาํ เนินการประเมินผลการเรี ยนตามระเบียบนี3ในสถานศึกษาที'จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ข้อ 5. ในระเบียบนี3
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” เรี ยกชื'อย่อว่า “ปวช.” หมายความว่า การศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี หลังจากหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
“ผูเ้ ข้าเรี ยน” หมายความว่า ผูม้ าสมัครเข้าเรี ยนในสถานศึกษา หรื อสมัครฝึ กอาชีพกับสถาน
ประกอบการที'ยงั ไม่ได้ข3 ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยน

“นักเรี ยน” หมายความว่า ผูท้ ี'ได้ข3 ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สําหรับผูท้ ี'เรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตอ้ งทําสัญญาการฝึ กอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
“ภาคเรี ยน” หมายความว่า ภาคเรี ยนปกติ มี 2 ภาคเรี ยนต่อปี การศึกษา
“ภาคเรี ยนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที'จดั ให้เรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิในระหว่าง
ภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิ ดภาคเรี ยนกลางปี โดยอนุโลม
“ผูป้ กครอง” หมายความว่าบิดา มารดา และบุคคลอื'นที'ทาํ หน้าที'ปกครองดูแลและให้ความ
อุปการะแก่นกั เรี ยน และให้คาํ รับรองแก่สถานศึกษา และหรื อ สถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความ
ประพฤติของนักเรี ยน ในระหว่างที'เรี ยนอยูใ่ นสถานศึกษา และฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที'จดั การศึกษา ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรื อ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที'มีสถานศึกษาที'จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูใ่ นสังกัด หรื อในความควบคุมดูแล
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า จัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพโดยความ
ร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ กําหนดให้มีการเรี ยนภาคทฤษฎีหรื อภาคปฏิบตั ิพ3นื ฐาน
บางส่ วนที'สถานศึกษา และฝึ กอบรมวิชาชีพในถานประกอบการ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหล่งวิทยาการที'เข้าร่ วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบั สถานศึกษา
“ผูค้ วบคุมการฝึ ก” หมายความว่า ผูท้ ี'สถานประกอบการมอบหมายให้ทาํ หน้าที'ประสานงาน
กับสถานศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึ กอาชีพของนักเรี ยนในสถาน
ประกอบการ
“ครู ฝึก” หมายความว่า ผูท้ าํ หน้าที' สอน ฝึ ก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝึ กอาชีพ” หมายความว่า การเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
“การเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย” หมายความว่า การเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษาด้วยการจัดการและบริ หารสื' อการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ถ่ายทอด สนับสนุน หรื อปฏิสัมพันธ์ผา่ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และนักเรี ยนสามารถใช้ทรัพยากร
การเรี ยนรู้ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ ว ไม่จาํ กัดเวลา สถานที' หรื อความจํากัดของตัวผูเ้ รี ยน
ข้อ 6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
และให้มีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี'ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี3

หมวด 1
สภาพนักเรียน
ส่ วนที 1
พืน& ความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้ าเรียน
ข้อ 7. ผูเ้ ข้าเรี ยน ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต'าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาปี ที' 3 หรื อเทียบเท่า
ความข้อนี3ไม่ใช้บงั คับสําหรับผูท้ ี'เรี ยนเป็ นบางเวลา หรื อบางรายวิชา หรื อบางตอนของรายวิชา โดยไม่นบั
จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื'อตัดสิ นการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรและรับประกาศนียบัตร แต่สถานศึกษา
อาจพิจารณาประเมินพื3นความรู้ความสามารถเป็ นราย ๆ ไปก็ได้
ข้อ 8. ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี3
(1) มีความประพฤติเรี ยบร้อย
(2) มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรี ยนวิชานั3น ๆ
(3) ไม่เป็ นโรคที'สังคมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที'กฎหมาย
กําหนด
(4) ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอย่างร้ายแรง
จะต้องพ้นสภาพนักเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรี ยน
(5) มีภูมิลาํ เนาเป็ นหลักแหล่ง โดยมีสาํ เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรื อ
หลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
ในกรณี ที'ไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที'กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐาน วัน เดือน ปี เกิด ในการรับ
นักเรี ยน นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา
(6) มีความเคารพ เลื'อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ ด้วยความบริ สุทธิE ใจ
(7) มีเจตคติที'ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข
(8) สําหรับผูเ้ ข้าเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝึ กอาชีพ
ต้องมีอายุไม่ต'าํ กว่า 15 ปี บริ บูรณ์ และมีความตั3งใจที'จะรับการฝึ กอาชีพในสาขาวิชาที'สมัคร
ผูเ้ ข้าเรี ยนตามการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย ต้อง
เป็ น ผูม้ ีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที'จะปฏิสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ผูเ้ ข้าเรี ยนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื'อการพัฒนาชนบท จะต้องประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หรื อมีความพร้อมที'จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรื อผูป้ กครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
/ กรณี …

กรณี ที'มีผเู้ ข้าเรี ยนตามโครงการอื'น อาจกําหนดคุณสมบัติเพิ'มเติมตามความ
เหมาะสมของโครงการนั3น
ส่ วนที 2
การรับผู้เข้ าเรียน
ข้อ 9. การรับผูเ้ ข้าเรี ยน ให้ทาํ การสอบคัดเลือก หรื อคัดเลือกตามที'สถานศึกษา
กําหนดในกรณี ที'มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) ให้ทาํ การทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของ
สถานศึกษา และหรื อสถานประกอบการ หากสถานศึกษา และหรื อสถานประกอบการจะทําการทดสอบความ
ถนัด ทางการเรี ยนวิชาชีพ และหรื อสอบปากเปล่าด้วยก็ได้
(2) ให้สถานศึกษาทุกแห่งประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศ
ผลสอบ ตามวัน และเวลาที'หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด
(3) ถ้าเหตุการณ์เกี'ยวกับการสอบเป็ นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บ
รักษาเอกสารเกี'ยวกับการสอบคัดเลือกไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับแต่วนั ประกาศผลการสอบ
การรับผูเ้ ข้าเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็ นผูส้ อบคัดเลือก
หรื อคัดเลือกนักเรี ยนเองตามคุณสมบัติที'กาํ หนดและตามจํานวนที'ได้ตกลงร่ วมกันกับสถานศึกษา
หรื อจะมอบให้สถานศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนินการ หรื อดําเนินการร่ วมกันก็ได้
การรับผูเ้ ข้าเรี ยนตามการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย ให้
สถานศึกษารับสมัครผูเ้ รี ยนทั3งที'สถานศึกษา และผ่านระบบเครื อข่าย
การรับผูเ้ ข้าเรี ยนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื'อการพัฒนาชนบท โดยการคัดเลือก ให้
คัดเลือกจากผูท้ ี'มาจากหมู่บา้ นที'จดั ว่าเป็ นเขตยากจน หรื อหมู่บา้ นอื'นที'หน่วยราชการจัดตั3งขึ3นเพื'อ
จุดประสงค์ในการเร่ งรัดพัฒนา หรื อหมู่บา้ นที'สถานศึกษาเห็นสมควร
การรับผูเ้ ข้าเรี ยนตามโครงการอื'นโดยการคัดเลือก ให้คดั เลือกตามคุณสมบัติที'
กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั3น
ข้อ 10. ให้มีการตรวจร่ างกายเฉพาะผูท้ ี'ผา่ นการสอบคัดเลือก หรื อได้รับการคัดเลือก
โดยแพทย์ปริ ญญา

/ ส่ วนที 3…

ส่ วนที 3
การเป็ นนักเรียน
ข้อ 11. ผูเ้ ข้าเรี ยนจะมีสภาพนักเรี ยน เมื'อได้ข3 ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยนของสถานศึกษา
สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ3นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน และทําสัญญาการฝึ กอาชีพกับสถาน
ประกอบการ
การขึ3นทะเบียน และการทําสัญญาการฝึ กอาชีพต้องกระทําด้วยตนเองพร้อมทั3งแสดง
หลักฐานการสําเร็ จการศึกษาตามวัน เวลา ที'สถานศึกษา และสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา ทั3งนี3 ให้เสร็ จสิ3 นก่อนวันเปิ ดภาค
เรี ยน มีผปู้ กครองซึ'งสถานศึกษาเชื'อถือมาให้คาํ รับรอง และทําใบมอบตัว เว้นแต่ผเู้ ข้าเรี ยนที'บรรลุนิติ
ภาวะ สถานศึกษาจะให้ผปู้ กครองมาทําใบมอบตัวหรื อไม่ก็ได้
สําหรับนักเรี ยนที'เรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องให้ผปู้ กครองมาให้คาํ รับรอง
และทําสัญญาการฝึ กอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
ให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศให้กบั นักเรี ยนและผูป้ กครอง เพื'อให้ทราบแนวทาง
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรี ยน
ข้อ 12. ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นกั เรี ยน
บัตรประจําตัว ต้องระบุเลขที' ชื'อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื'อ ชื'อสกุลนักเรี ยน
รหัสประจําตัวนักเรี ยน เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื'อหัวหน้า
สถานศึกษา หรื อผูไ้ ด้รับมอบอํานาจให้ทาํ การแทน และให้มีรูปถ่ายครึ' งตัวของนักเรี ยน หน้าตรง ไม่
สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสี ดาํ แต่งเครื' องแบบนักเรี ยน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้มี
ลายมือชื'อของนักเรี ยน
ให้ประทับตราของสถานศึกษาที'มุมใดมุมหนึ'งของรู ปถ่ายของนักเรี ยน โดยให้ติดที'รูป
ถ่าย บางส่ วน
บัตรประจําตัวนี3ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที'มีสภาพนักเรี ยนในสถานศึกษาแห่งนั3น แต่
ต้อง ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุในระหว่างที'ยงั มีสภาพนักเรี ยนก็ให้
สถานศึกษา ต่ออายุบตั รเป็ นปี ๆ ไป
นักเรี ยนที'เรี ยนเป็ นบางเวลาหรื อบางรายวิชา หรื อบางตอนของรายวิชา ถ้ามีบตั ร
ประจําตัว ที'ใช้ได้ผลตามความประสงค์ของสถานศึกษาอยูแ่ ล้ว สถานศึกษาก็ไม่ตอ้ งออกบัตรประจําตัว
ให้อีก
สถานประกอบการจะใช้บตั รประจําตัวที'สถานศึกษาออกให้ หรื อจะออกให้ใหม่
ตามความต้องการของสถานประกอบการก็ได้
/ ข้อ 13. ให้สถานศึกษา…

ข้อ 13. ให้สถานศึกษาแต่งตั3งอาจารย์ที'ปรึ กษา เพื'อทําหน้าที'ให้คาํ แนะนําเกี'ยวกับการ
เรี ยน ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนักเรี ยน และให้สถานประกอบการจัดให้มีผคู้ วบคุมการฝึ ก
ของนักเรี ยนในสถานประกอบการ
ส่ วนที 4
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ข้อ 14. การพ้นสภาพนักเรี ยน ให้ปฏิบตั ิตามกรณี ใดกรณี หนึ'งต่อไปนี3
(1) สําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
(2) ตามข้อ 25. หรื อ ข้อ 26. แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
(3) ลาออก
(4) ถึงแก่กรรม
(5) สถานศึกษาสั'งให้พน้ สภาพนักเรี ยนในกรณี ใดกรณี หนึ'ง ต่อไปนี3
ก. ขาดเรี ยน หรื อขาดการฝึ กอาชีพติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษา
และหรื อสถานประกอบการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อมีพฤติกรรมอย่างอื'นที'แสดงว่าไม่มี
ความตั3งใจที'จะศึกษาเล่าเรี ยน หรื อรับการฝึ กอาชีพ
ข. ไม่มาติดต่อเพื'อรักษาสภาพนักเรี ยนตามข้อ 28. แห่งระเบียบนี3
ค. ประพฤติฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรื อสถาน
ประกอบการ หรื อของทางราชการ หรื อประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็ นที'เสื' อมเสี ยชื'อเสี ยง
แก่สถานศึกษา หรื อประพฤติตนเป็ นภัยต่อความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงที'สุดให้จาํ คุก เว้นแต่
ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดที'ได้กระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื3นความรู้หรื อคุณสมบัติของผูเ้ ข้าเรี ยน ตามที'กาํ หนดไว้ในข้อ 7. หรื อข้อ 8.
แห่งระเบียบนี3 ข้อใดข้อหนึ'ง
ข้อ 15. ผูท้ ี'พน้ สภาพนักเรี ยน ตามข้อ 14 (3) , 14 (5) ก ,14 (5) ข และข้อ 21. ถ้า
ประสงค์ จะขอคืนสภาพเพื'อกลับเข้าเรี ยนในสถานศึกษา หรื อฝึ กอาชีพในสถานประกอบการจะต้อง
ยืน' คําร้องขอต่อสถานศึกษาแห่งนั3นภายใน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันพ้นสภาพนักเรี ยน เมื'อสถานศึกษาพิจารณา
เห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรี ยนได้
ข้อ 16. การขอคืนสภาพเพื'อกลับเข้าเรี ยนตามข้อ 15. ให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) ต้องเข้าเรี ยนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรี ยน เว้นแต่กลับเข้าเรี ยนในภาคเรี ยน
เดียวกัน
(2) ต้องเรี ยนตามหลักสู ตรที'ใช้อยูใ่ นขณะนั3น

(3) ให้นาํ จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที'ประเมินได้ไว้ และเป็ นรายวิชาที'ยงั
ปรากฏ อยูใ่ นหลักสู ตรนี3มานับรวมเพื'อพิจารณาตัดสิ นการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ส่ วนที 5
การพักการเรียน
ข้อ 17. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาต ให้นกั เรี ยนลาพัก
การเรี ยน หรื อฝึ กอาชีพได้ตามที'เห็นสมควร เมื'อมีเหตุจาํ เป็ นกรณี ใดกรณี หนึ'ง ต่อไปนี3
(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรื อดูงาน หรื อเป็ นตัวแทนของ
สถานศึกษา หรื อสถานประกอบการ ในการเข้าร่ วมประชุม หรื อกรณี อื'น ๆ อันควรแก่การส่ งเสริ ม
(2) เจ็บป่ วยต้องพักรักษาตัว
(3) เหตุจาํ เป็ นอย่างอื'นตามที'สถานศึกษา และหรื อสถานประกอบการจะ
พิจารณาเห็นสมควร
นักเรี ยนที'ลาพักการเรี ยนต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรี ยน ตามที'กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา แต่ถา้ นักเรี ยนได้ชาํ ระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน
สําหรับภาคเรี ยน นั3นแล้ว ◌ไ็ ม่ตอ้ งชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรี ยนสําหรับภาคเรี ยนนั3นอีก
ถ้ามีนกั เรี ยนลาพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพ ตั3งแต่ตน้ ปี เป็ นระยะเวลานานเกิน
กว่า1 ปี สถานศึกษา และหรื อสถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักเรี ยนอื'นเข้าเรี ยนหรื อฝึ กอาชีพแทนที'ได้
ตามที'เห็นสมควร
ข้อ 18. นักเรี ยนที'ขออนุญาตลาพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพ ต้องยืน' คําขอเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อสถานศึกษา หรื อสถานประกอบการ โดยมีผปู้ กครองเป็ นผูร้ ับรอง สําหรับผูท้ ี'บรรลุ
นิติภาวะจะมีผรู้ ับรองหรื อไม่ก็ได้ เมื'อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรี ยนได้ มิฉะนั3นจะถือว่าขาดเรี ยน เว้นแต่
เหตุสุดวิสัย
ข้อ 19. สถานศึกษา สั'งให้นกั เรี ยนพักการเรี ยนได้ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ
ข้อ 20. การอนุญาตให้นกั เรี ยนลาพักการเรี ยนและการสั'งให้นกั เรี ยนพักการเรี ยน
ให้สถานศึกษาทําหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ผปู้ กครองทราบ สําหรับผูท้ ี'บรรลุนิติภาวะ
สถานศึกษาจะแจ้งให้ผปู้ กครองทราบหรื อไม่ก็ได้
ข้อ 21. นักเรี ยนที'ลาพักหรื อถูกสั'งให้พกั การเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพ เมื'อครบ
กําหนดเวลาที'ลาพักหรื อถูกสั'งให้พกั การเรี ยน หรื อการฝึ กอาชีพแล้ว ให้ยนื' คําขอกลับเข้าเรี ยนพร้อมด้วยหลักฐาน
การอนุญาตให้ลาพักการเรี ยน หรื อถูกสั'งให้พกั การเรี ยนต่อหัวหน้าสถานศึกษา ภายใน
15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนด เมื'อได้รับอนุญาตก็ให้กลับเข้าเรี ยนได้ หากพ้นกําหนดนี3ให้ถือว่าพ้น
สภาพนักเรี ยน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย

ส่ วนที 6
การลาออก
ข้อ 22. นักเรี ยนที'ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักเรี ยน ต้องให้ผปู้ กครองเป็ นผู้
รับรอง การลาออก เว้นแต่ผทู้ ี'บรรลุนิติภาวะ
ข้อ 23. นักเรี ยนที'ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรี ยนในภาคเรี ยนเดียวกัน ให้
ถือว่านักเรี ยนผูน้ 3 นั มีสภาพนักเรี ยนมาตั3งแต่ตน้ ภาคเรี ยนนั3นทุกประการ
ส่ วนที 2
การเปลียน การเพิม และการถอนรายวิชา
ข้อ 31. นักเรี ยนจะขอเปลี'ยนรายวิชาที'ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรื อขอเพิ'มรายวิชา
ต้องกระทําภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยน หรื อภายใน 5 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน ส่ วนการขอ
ถอน รายวิชา ต้องกระทําภายใน 30 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนหรื อภายใน 10 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ'งอาจกระทําได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี'ยน ขอถอน หรื อขอเพิ'มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูส้ อน และหรื อครู ฝึก และอาจารย์ที'ปรึ กษา และหรื อผูค้ วบคุมการฝึ ก
ข้อ 32. การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามข้อ 31. ให้ลงอักษร “ถ.น.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผล สมควรให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรี ยนเช่นเดียวกัน แต่ถา้ สถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.”
ส่ วนที 3
การเรียนโดยไม่ นับจํานวนหน่ วยกิตมารวมเพือการสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ข้อ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นกั เรี ยนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดวิชาหนึ'งเพื'อเป็ น
การเสริ มความรู้ โดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั3นมารวมเพื'อการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ก็ได้
ข้อ 34. เมื'อได้ทาํ การวัดและประเมินผลการเรี ยนแล้วได้ระดับผลการเรี ยนผ่าน ให้
บันทึก“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยนช่อง “ระดับผลการเรี ยน” ถ้าผลการประเมินไม่ผา่ น ไม่ตอ้ งบันทึก
รายวิชานั3น และให้ถือเป็ นการสิ3 นสุ ดสําหรับการเรี ยนรายวิชานั3นโดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื'อการสําเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตร

ส่ วนที 4
การนับเวลาเรียนเพือสิ ทธิในการประเมินสรุ ปผลการเรียน
ข้อ 35. ในภาคเรี ยนหนึ'ง ๆ นักเรี ยนที'เรี ยนในชั3นเรี ยนต้องมีเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชา
ไม่ต'าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดเรี ยนเต็มสําหรับรายวิชานั3น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนยกเว้น
นักเรี ยนตามการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย
ในกรณี ที'มีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็ นราย ๆ ไป
นักเรี ยนที'ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนตามข้อนี3 จะขอสอบเทียบ
ประสบการณ์ หรื อสอบเทียบความรู้ตามข้อ 35. แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
ตาม หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 ในภาคเรี ยนนั3นมิได้
ข้อ 36. การนับเวลาเรี ยนให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) เวลาเปิ ดเรี ยนเต็มตามปกติ ไม่นอ้ ยกว่าภาคเรี ยนละ 20 สัปดาห์
(2) นักเรี ยนที'ยา้ ยสถานศึกษาระหว่างภาคเรี ยน ให้นาํ เวลาเรี ยนจากสถานศึกษา ทั3งสอง
แห่งรวมกัน
(3) นักเรี ยนที'ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรี ยนในภาคเรี ยนเดียวกัน ให้นบั
เวลาเรี ยนที'เรี ยนแล้วมารวมกัน
(4) นักเรี ยนที'ลาพักหรื อถูกสั'งพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนใด ให้
นับเวลาเรี ยนก่อน และหลังการลาพักหรื อถูกสั'งพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพในภาค
เรี ยนนั3น มารวมกัน
(5) รายวิชาที'มีผสู้ อนหรื อครู ฝึกตั3งแต่ 2 คนขึ3นไป และแยกกันสอน ให้นาํ เวลาเรี ยนที'
เรี ยนกับผูส้ อนหรื อครู ฝึกทุกคนมารวมกัน
(6) ถ้ามีการเปลี'ยนแปลง หรื อเพิ'มรายวิชา ให้นบั เวลาเรี ยนตั3งแต่เริ' มเรี ยนรายวิชาใหม่
ส่ วนที 5
การขออนุญาตเลือนการประเมิน
ข้อ 37. นักเรี ยนที'ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนตามวัน และเวลา
ที'สถานศึกษากําหนด อาจขออนุญาตเลื'อนการประเมินได้ในกรณี ต่อไปนี3
(1) ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยระหว่างหรื อก่อนประเมินสรุ ปผลการเรี ยน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที'ตามกฎหมาย
(3) เป็ นตัวแทนของสถานศึกษา หรื อสถานประกอบการ ในการเข้าร่ วมประชุม หรื อ
กิจกรรมพิเศษอย่างอื'น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรื อสถานประกอบการ
(4) มีความจําเป็ นอย่างอื'น โดยสถานศึกษาหรื อสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็ นความจําเป็ นอย่างแท้จริ ง

ข้อ 38. นักเรี ยนที'ประสงค์จะขออนุญาตเลื'อนการประเมิน ต้องยืน' คําร้องพร้อมทั3งหลักฐาน
ประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทําได้ ให้สถานศึกษาพิจารณา
เป็ นราย ๆ ไป
การขออนุญาตให้เลื'อนการประเมินให้สถานศึกษาทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมอบให้นกั เรี ยน
ข้อ 39. นักเรี ยนจะขออนุญาตเลื'อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุ ป
ผลการเรี ยนปลายภาคเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
ข้อ 40. ถ้าเป็ นกรณี ที'สามารถกําหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษากําหนดวันประเมินไว้
ในหนังสื ออนุญาต ให้เลื'อนการประเมิน แต่ถา้ ไม่สามารถกระทําได้ก็ให้เป็ นหน้าที'ของนักเรี ยนซึ'งพร้อมที'จะรับ
การประเมินยื'นคําร้องต่อสถานศึกษาเพื'อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั3งหลักฐานการอนุญาตให้เลื'อนการ
ประเมิน ทั3งนี3ตอ้ งไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนปลายภาคเรี ยนของภาคเรี ยน ถัดไป หากพ้น
กําหนดนี3ให้ถือว่าขาดการประเมินและให้สถานศึกษาทําการประเมินตัดสิ นผลการเรี ยน
สถานศึกษาจะดําเนินการประเมินให้แก่นกั เรี ยนที'ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุ ปผล
การเรี ยนตามข้อ 37 (2) ได้ต่อเมื'อ ปรากฏ ว่าพนักงานเจ้าหน้าที'ตามกฎหมายหรื อศาลได้มีคาํ พิพากษาถึงที'สุด
ว่าไม่มีความผิด หรื อเป็ นความผิดที'ได้กระทําโดยประมาท หรื อเป็ นความผิดลหุโทษ หรื อให้ประกัน ทัณฑ์บนไว้
หรื อรอการกําหนดโทษ หรื อรอการลงโทษเท่านั3น
ส่ วนที 6
การเปิ ดเรียน
ข้อ 41. สถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนแตกต่างไปจากคําสั'งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื' องกําหนดวันเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนสถานศึกษา ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 42. สถานศึกษาที'เปิ ดเรี ยนภาคฤดูร้อน ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนในสถานศึกษา
ส่ วนที 7
การประเมินผลการเรียน
ข้อ 43. การประเมินผลการเรี ยน ให้สถานศึกษาปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44. ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2538 กับนักเรี ยนที'เรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตร- วิชาชีพ พุทธศักราช 2538 และ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538
(เพิ'มเติม พ.ศ. 2541) ไปจนกว่านักเรี ยนผูน้ 3 นั จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร

ข้อ 45. สถานศึกษาใดที'จดั การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช
2545 ก่อนระเบียบนี3ใช้บงั คับ ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที'

พ.ศ. 2547

(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
พ.ศ. 2547
-------------------------------------------------------

โดยที'กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้แก้ไขปรับปรุ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 ใหม่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี3
ข้อ 1. ระเบียบนี3เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั'งอื'นใดที'กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3 หรื อซึ'งขัดหรื อ
แย้งกับระเบียบนี3ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ 4. ให้ดาํ เนินการประเมินผลการเรี ยนตามระเบียบนี3ในสถานศึกษาที'จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ข้อ 5. ในระเบียบนี3
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” เรี ยกชื'อย่อว่า “ปวช.” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี หลังจากหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
“นักเรี ยน” หมายความว่า ผูท้ ี'ได้ข3 ึนทะเบียนเป็ นนักเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สําหรับผูท้ ี'เรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตอ้ งทําสัญญาการฝึ กอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
“ภาคเรี ยน” หมายความว่า ภาคเรี ยนปกติ มี 2 ภาคเรี ยนต่อปี การศึกษา
“ภาคเรี ยนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที'จดั ให้เรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิในระหว่าง
ภาคฤดู ร้ อ น ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ว ยการเปิ ดภาคเรี ยนฤดู ร้ อ นในสถานศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิ ดภาคเรี ยนกลางปี โดยอนุโลม
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที'จดั การศึกษา ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ
/ หัวหน้าสถานศึกษา…

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรื อ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที'มีสถานศึกษาที'จดั การศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูใ่ นสังกัด หรื อในความควบคุมดูแล
“สถานฝึ กงานอาชีพ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหล่งวิทยาการซึ'งรับนักเรี ยนเข้าฝึ กงาน
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหล่งวิทยาการที'เข้าร่ วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบั สถานศึกษา
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดในการจัดอาชีวศึกษาเพื'อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดในการจัดการเรี ยนการสอน เพื'อใช้
เป็ นเกณฑ์ในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรี ยนนักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ
โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ กําหนดให้มีการเรี ยนภาคทฤษฎีหรื อ
ภาคปฏิบตั ิ พื3นฐานบางส่ วนที'สถานศึกษา และฝึ กอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“ผูค้ วบคุมการฝึ ก” หมายความว่า ผูท้ ี'สถานประกอบการมอบหมายให้ทาํ หน้าที'
ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึ กอาชีพของนักเรี ยน
ในสถานประกอบการ
“ครู ฝึก” หมายความว่า ผูท้ าํ หน้าที' สอน ฝึ ก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝึ กอาชีพ” หมายความว่า การเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผูท้ าํ หน้าที'
รับผิดชอบ ในการอํานวยการ ติดตาม และกํากับดูแลมาตรฐานนักเรี ยน นักศึกษา
ข้อ 6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
และให้มีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี'ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี3
หมวด 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ 7. ให้สถานศึกษา สถานฝึ กงานอาชีพ และสถานประกอบการ มีหน้าที'และ
รับผิดชอบในการประเมินผลการเรี ยน
ข้อ 8. ให้ประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชาให้ถือตามที'กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
/ ข้อ 9. ให้สถานศึกษา…
ข้อ 9. ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการทําการประเมินผลการเรี ยนรายวิชา

เมื'อสิ3 นภาคเรี ยน หรื อเมื'อสิ3 นสุ ดการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงานในทุกรายวิชา
ข้อ 10. ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่ วมกับสถานศึกษา ดําเนินการส่ งเสริ มคุณภาพและ
ควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา
หมวด 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ 11. การประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ให้ดาํ เนินการประเมินตามสภาพจริ ง
ต่อเนื'องตลอดภาคเรี ยนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานที'
มอบหมาย ซึ'งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื3อหาวิชาโดยใช้เครื' องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ให้มีการประเมินเพื'อพัฒนาและการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนโดยพิจารณาจากการ
ประเมิน แต่ละกิจกรรม และงานที'มอบหมายในอัตราส่ วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรื อ
งานที'มอบหมาย
ให้ดาํ เนินการประเมินผลการเรี ยนนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบตั ิงาน
จริ งในสถานประกอบการ ตามวิธีการที'ครู ฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึ กงานกําหนด
ข้อ 12. ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี3
4.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย' ม
3.5 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีพอใช้
2.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
1.5 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์อ่อน
1.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์อ่อนมาก
0 หมายถึง ผลการเรี ยนตํ'ากว่าเกณฑ์ข3 นั ตํ'า
ข้อ 13. รายวิชาใดที'แสดงระดับผลการเรี ยนตามข้อ 12. ไม่ได้ ให้ใช้ตวั อักษรต่อไปนี3
ข.ร. หมายถึง ขาดเรี ยน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน
เนื'องจากมีเวลาเรี ยนตํ'ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิบตั ิงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
/ ข.ส. หมายถึง…

ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน โดยสถานศึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร

ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั'งพักการเรี ยนในระหว่างที'มีการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน
ท. หมายถึง ทุจริ ตในการสอบหรื องานที'มอบหมายให้ทาํ
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื'องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุก
ครั3ง และหรื อไม่ส่งงานอันเป็ นส่ วนประกอบของการเรี ยนรายวิชาตามกําหนดด้วยเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่ วนที'ขาด
ของรายวิชาที'ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรี ยนถัดไป
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่ วมกิจกรรม หรื อผลการประเมินไม่ผา่ น
ม.ก. หมายถึง การเรี ยนโดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื'อการสําเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ 14. ในกรณี ต่อไปนี3ให้ตดั สิ นผลการเรี ยนเป็ นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) มีผลการเรี ยนตํ'ากว่าเกณฑ์ข3 นั ตํ'า (ไม่ผา่ น)
(2) ได้ ข.ร.
(3) ได้ ข.ป.
(4) ได้ ข.ส.
(5) ได้ ถ.ล.
(6) ได้ ถ.พ.
(7) ได้ ท.
(8) ได้ ม.ท.
ข้อ 15. นักศึกษาที'ทาํ การทุจริ ตหรื อส่ อเจตนาทุจริ ตในการสอบ หรื องานที'มอบหมาย
ให้ทาํ ในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี3
(1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั3งนั3น หรื อ
(2) ให้ได้ระดับผลการเรี ยนเป็ น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั3น หรื อ
(3) ให้ได้ระดับผลการเรี ยนเป็ น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั3น และตัดคะแนนความ
ประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที'สถานศึกษากําหนด
/ ข้อ.16. การคํานวณ…
ข้อ 16. การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี'ย ให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) ให้นาํ ผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับ

ระดับผลการเรี ยน หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่
ปัดเศษ
(2) ให้คาํ นวณค่าระดับคะแนนเฉลี'ย จากรายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตาม
ข้อ 14. และข้อ 15. รายวิชาที'นกั ศึกษาเรี ยนซํ3า เรี ยนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรี ยนสุ ดท้ายและนับจํานวน
หน่วยกิตมาเป็ นตัวหารเพียงครั3งเดียว
(3) ให้คาํ นวณค่าระดับคะแนนเฉลี'ย ดังนี3
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยประจําภาคเรี ยน คํานวณจากรายวิชาที'ได
ระดับผลการเรี ยนตาม (2) เฉพาะในภาคเรี ยนหนึ'ง ๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที'เรี ยนมาทั3งหมด
และได้ระดับผลการเรี ยนตาม (2) ตั3งแต่สองภาคเรี ยนขึ3นไป
ข้อ 17. ผูท้ ี'ได้ ม.ส. เนื'องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั3ง ต้องรับการ
ประเมินทดแทนส่ วนที'ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเรี ยนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี3ให้ถือว่าไม่
สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย ให้สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป ทั3งนี3 ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที'ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็ จ
ภายในภาคเรี ยนถัดไป
ผูท้ ี'ได้ ม.ส. เนื'องจากไม่สามารถส่ งงานอันเป็ นส่ วนประกอบของการเรี ยนรายวิชา
ตามกําหนดส่ งงานนั3นให้สมบูรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเรี ยนรายวิชา หากพ้นกําหนด
ให้สถานศึกษา หรื อสถานประกอบการทําการตัดสิ นผลการเรี ยน ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย
ให้สถานศึกษาหรื อ สถานประกอบการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ในกรณี น3 ี ให้ผสู้ อนหรื อครู ฝึกรายงานให้หวั หน้าสถานศึกษาหรื อผูค้ วบคุมการฝึ ก
ทราบทุกราย
ข้อ 18. นักเรี ยนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื'อนักเรี ยนได้ลงทะเบียนเรี ยน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรื อ
ตามระยะเวลาที'คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ 19. ให้ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี3
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ น หมายถึง ผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์

/ หมวด 3. การตัดสิ น…
หมวด 3
การตัดสิ นผลการเรียน

ข้อ 20. การตัดสิ นผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามนัย ดังนี3
(1) ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
(2) รายวิชาที'มีผลการเรี ยนตั3งแต่ระดับ 1 ขึ3นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นบั
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั3นเป็ นจํานวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื'อได้ประเมินผลการเรี ยนแล้ว นักเรี ยนที'มีผลการเรี ยนระดับศูนย์ (0)
ตามข้อ 14 (1) ให้รับการประเมินใหม่ได้ 1 ครั3ง ภายในเวลาที'สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการกําหนดไม่เกิน
10 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเรี ยนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย หากประเมินใหม่ไม่ผา่ น ถ้าเป็ น
รายวิชาบังคับที'กาํ หนดให้เรี ยนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให้เรี ยนซํ3ารายวิชานั3น ถ้าเป็ น
รายวิชาเลือก จะเรี ยนซํ3า หรื อเรี ยนรายวิชาอื'นแทนก็ได้
(4) การประเมินใหม่ ให้ระดับผลการเรี ยนได้ไม่เกิน 1
(5) เมื'อได้ประเมินผลการเรี ยนแล้ว นักเรี ยนที'มีผลการเรี ยนระดับ 0 (ศูนย์)
ตามที'กาํ หนดไว้ในข้อ 14 (2) ถึง 14 (8) ข้อ 15 (2) และ ข้อ 15 (3) ถ้าเป็ นรายวิชาบังคับที'กาํ หนด
ให้เรี ยนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให้เรี ยนซํ3ารายวิชานั3น ถ้าเป็ นรายวิชาเลือก
จะเรี ยนซํ3า หรื อเรี ยนรายวิชาอื'นแทนก็ได้
ในกรณี ที'ให้เรี ยนรายวิชาอื'นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. ว่าให้เรี ยน
แทนรายวิชาใด
ข้อ 21. การตัดสิ นผลการเรี ยนเพื'อสําเร็ จกาu3619 .ศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช 2545 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี3
(1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ครบตามที'กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(2) ได้จาํ นวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที'กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมไม่ต'าํ กว่า 2.00
(4) ได้เข้าร่ วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว' โมงต่อสัปดาห์
ครบ 5 ภาคเรี ยน โดยมีเวลาเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที'จดั กิจกรรมในแต่ละ
ภาคเรี ยน และต้องผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรม
หากนักเรี ยนมีเวลาเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตํ'ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที'จดั
กิจกรรม ในภาคเรี ยนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาผ่อนผันเป็ นราย ๆ ไป
/ เมื'อนักเรี ยน…
เมื'อนักเรี ยนได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรี ยนใด ให้บนั ทึกชื'อ
กิจกรรม และตัวอักษร "ผ" ในระเบียนแสดงผลการเรี ยนของภาคเรี ยนนั3น ซึ'งหมายถึง "ผ่าน" หาก

นักเรี ยนได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรื อไม่ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเลย ให้สถานศึกษา
พิจารณามอบงานหรื อกิจกรรมในส่ วนที'นกั เรี ยนผูน้ 3 นั ไม่ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิ ให้ปฏิบตั ิให้ครบถ้วน
ภายในเวลาที'สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่ วมกิจกรรมที'สถานประกอบการจัดขึ3นถือว่ามีผลตามความใน (4)
ข้อ 22. ให้หวั หน้าสถานศึกษา เป็ นผูอ้ นุมตั ิผลการเรี ยนและการสําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตร สําหรับรายวิชาที'เรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการให้ครู ฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึ กงาน
ร่ วมกันประเมินผลการเรี ยน
ข้อ 23. นักเรี ยนผูใ้ ดประสงค์จะเรี ยนซํ3ารายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาอื'นแทนถ้าเป็ นรายวิชาเลือก เพื'อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมให้สูงขึ3น
ให้สถานศึกษา หรื อสถานประกอบการดําเนินการให้เรี ยนซํ3าหรื อเรี ยนแทนภายในเวลาที'เห็นสมควร
การเรี ยนซํ3ารายวิชา ให้นบั จํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั3งเดียว ส่ วนการเรี ยนแทน
ให้นบั เฉพาะจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที'เรี ยนแทนเป็ นจํานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณี น3 ี จะกระทําเมื'อนักเรี ยนได้ระดับผลการเรี ยน
ตั3งแต่ 2 ขึ3นไปเท่านั3น
รายวิชาที'เรี ยนซํ3าหรื อเรี ยนแทนแล้วได้ระดับผลการเรี ยน 0 ให้ถือระดับผลการเรี ยน
ตํ'ากว่า 2 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรี ยน 0 ตามข้อ 15 (2) และ 15 (3)
ข้อ 24. ตามนัยแห่งข้อ 23 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสม ถ้าเป็ นรายวิชาที'เรี ยนซํ3า
ให้นบั จํานวนหน่วยกิตเป็ นตัวหารเพียงครั3งเดียว ส่ วนการเรี ยนรายวิชาอื'นแทนให้นบั เฉพาะจํานวน
หน่วยกิตของรายวิชาที'เรี ยนแทนมาเป็ นตัวหาร
ข้อ 25. เมื'อนักเรี ยนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรี ยน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วย
กิต และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมตํ'ากว่า 1.50 ให้สถานศึกษาพิจารณา ว่า
ควรให้เรี ยนต่อไปหรื อให้พน้ สภาพนักเรี ยน
เมื'อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรี ยน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 75 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมตํ'ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรี ยน
ต่อไปหรื อให้พน้ สภาพนักเรี ยน
เมื'อได้ลงทะเบียนเรี ยนครบ 6 ภาคเรี ยน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมตํ'ากว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรี ยน
ต่อไปหรื อให้พน้ สภาพนักเรี ยน
/ ข้อ.26. นักเรี ยน…
ข้อ 26. นักเรี ยนที'ได้เรี ยนหรื อฝึ กอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรื อเรี ยนซํ3า หรื อเรี ยน
แทนรายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 หรื อเทียบโอนผลการเรี ยนรู้

มาเป็ นเวลารวม 8 ภาคเรี ยนแล้ว แต่ยงั ไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตรที'กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 21. ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรี ยนต่อไปหรื อให้พน้ สภาพนักเรี ยน ทั3งนี3ตอ้ งไม่เกิน
6 ปี การศึกษา นับตั3งแต่วนั ขึ3นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน โดยไม่นบั ภาคเรี ยนที'ลาพักการเรี ยน หรื อ
ถูกสั'งพักการเรี ยน
หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ 27. การโอนผลการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนจากสถานศึกษา ซึ'งใช้หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ให้สถานศึกษาที'รับนักเรี ยนเข้าเรี ยนรับโอนผลการเรี ยนทุกรายวิชา
นอกจากรายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 สถานศึกษาจะรับโอนหรื อจะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผล
การเรี ยน ถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั3นก็ได้
ข้อ 28. ในกรณี ที'นกั เรี ยนย้ายสถานศึกษา ถ้านักเรี ยนมีu3612 .ลการเรี ยนตํ'ากว่าเกณฑ์
ขั3นตํ'า (ไม่ผา่ น) ในรายวิชาใด และมีสิทธิได้รับการประเมินใหม่ตามที'กาํ หนดไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรนี3 ให้สถานศึกษาที'นกั เรี ยนเรี ยนอยูก่ ่อนดําเนินการประเมินใหม่ให้แก่นกั เรี ยน
ผูน้ 3 นั เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัยให้สถานศึกษาที'รับเข้าเรี ยนดําเนินการประเมินใหม่ได้ ทั3งนี3ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที'รับเข้าเรี ยนเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 29. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรี ยนรายวิชา หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของสถาบันการศึกษาอื'น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรื อหน่วยงานของราชการ
หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตามเงื'อนไขดังนี3
(1) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที'มีจุดประสงค์และเนื3อหาใกล้เคียงกันไม่ต'าํ กว่า
ร้อยละ 60 และมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที'ระบุไว้ในหลักสู ตรที'ใช้ระเบียบนี3
(2) รายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 ให้สถานศึกษาที'รับโอนผลการ
เรี ยนทําการประเมินใหม่ ถ้าเห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั3น
(3) รายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป สถานศึกษาจะรับโอน
ผลการเรี ยน หรื อจะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั3นก็ได้
ข้อ 30. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรี ยนรายวิชาจากหลักสู ตรอื'นซึ'ง ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ ไม่ต'าํ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อจากหลักสู ตรอื'นใดที'มีลกั ษณะเดียวกัน แต่เรี ยกชื'อ
เป็ นอย่างอื'น ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรื อหน่วยงาน
ของราชการได้ตามเงื'อนไขต่อไปนี3
/ (1) เป็ นรายวิชา…
(1) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที'มีจุดประสงค์และเนื3อหาใกล้เคียงกันไม่ต'าํ กว่า
ร้อยละ 60 และมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที'ระบุไว้ในหลักสู ตรที'ใช้ระเบียบนี3

(2) เป็ นรายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป สถานศึกษาจะรับโอน
ผลการเรี ยนหรื อจะทําการประเมินใหม่ แล้วจึงรับโอนรายวิชานั3นก็ได้
ข้อ 31. ถ้ามีระเบียบ คําสั'งกระทรวงศึกษาธิการ ที'เกี'ยวข้องกับการเทียบโอนผลการ
เรี ยนหรื อการถ่ายโอนผลการเรี ยน ให้ถือปฏิบตั ิตามนั3น
ข้อ 32. การบันทึกผลการเรี ยนตามข้อ 27. ข้อ 29. และข้อ 30. ลงในระเบียนแสดงผล
การเรี ยนให้ใช้รหัสวิชาและชื'อรายวิชาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยแสดงหมายเหตุว่า
เป็ นรายวิชาที'รับโอนมาจากหลักสู ตรอื'นหรื อจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีขอ้ กําหนดเฉพาะ ในเรื' องนั3น
ๆ
ข้อ 33. สถานศึกษาจะอนุญาตให้นกั เรี ยนไปเรี ยนรายวิชาจากสถานศึกษาแห่ งอื'นที'ใช้
หรื อไม่ใช้หลักสู ตรเดียวกัน แต่มีเนื3อหาใกล้เคียงกันและมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ารายวิชาที'นกั เรี ยน
ต้องเรี ยนในสถานศึกษาแห่ งเดิม แม้รหัสวิชาหรื อชื'อรายวิชาจะไม่ตรงกันก็ได้ โดยให้สถานศึกษา
พิจารณารายละเอียดเกี'ยวกับเนื3อหาของหลักสู ตรตามที'เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั3งสองแห่ ง
ทําความตกลงร่ วมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการเรี ยน
ข้อ 34. ในกรณี สถานศึกษาอนุญาตให้นกั เรี ยนไปเรี ยนจากสถานศึกษาแห่ งอื'น
ตามข้อ 33. ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรี ยนดังนี3
(1) รับโอนรายวิชาที'มีผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป หรื อ
(2) รายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 สถานศึกษาจะรับโอนหรื อทําการ
ประเมินใหม่ เมื'อเห็นว่าได้ผลการเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั3น
ทั3งนี3 ให้สถานศึกษาแจ้งให้นกั เรี ยนทราบก่อนที'จะอนุญาตให้ไปเรี ยน
การบันทึกผลการเรี ยนลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน ให้ใช้รหัสวิชา และชื'อรายวิชา
ของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่ งอื'น
รหัสวิชาใด ยกเว้นมีขอ้ กําหนดเฉพาะในเรื' องนั3น ๆ
ข้อ 35. กรณี ที'มีการประเมินใหม่ตามข้อ 27. ข้อ 29. ข้อ 30. และข้อ 34. ระดับ
ผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามที'ได้จากการประเมิน แต่ตอ้ งไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ 36. นักเรี ยนที'มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรื อฝึ กงานในสถานฝึ กงานอาชีพ
หรื อทํางานในอาชีพนั3นอยูแ่ ล้ว หรื อมีความรู ้ในรายวิชาตามหลักสู ตรนี3มาก่อนเข้าเรี ยนหรื อเข้าเรี ยน
แล้วแต่ขอไปเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานฝึ กงานอาชีพ จะขอประเมินเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ เพื'อนับ
จํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั3นก็ได้
ถ้าผลการประเมินไม่ผา่ น นักเรี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนปกติในภาคเรี ยนนั3น หรื อ
ขอประเมินเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ในภาคเรี ยนต่อไป
/ ข้อ 37. นักเรี ยน…
ข้อ 37. นักเรี ยนที'สถานศึกษาให้พน้ สภาพนักเรี ยนตามข้อ 25. หรื อข้อ 26. แล้วสอบ

เข้าเรี ยนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรื อสถานศึกษาแห่งใหu3617 .◌่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรี ยนเฉพาะ
รายวิชาที'ยงั ปรากฎอยูใ่ นหลักสู ตรนี3 และได้ระดับผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป
ข้อ 38. นักเรี ยนที'ขอเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชา กลุ่มวิชา หรื อขอเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามข้อ 27. ข้อ 29. ข้อ 30. และ ข้อ 37. ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในสถานศึกษา
แห่งหลังสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
หมวด 5
หน้ าทีของสถานศึกษา
ข้อ 39. สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี3
(1) ระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจําตัวนักเรี ยนตามแบบที'กาํ หนดท้าย
ระเบียบนี3ซ' ึงใช้ชื'อย่อว่า "ปพ.1 ปวช." และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(2) แบบรายงานผลการเรี ยนของผูท้ ี'สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปพ.3 ปวช.) ตามแบบที'กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตร และวุฒิบตั ร ตามแบบที'กาํ หนดท้ายระเบียบนี3
(4) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี'ยวกับการประเมินผลการเรี ยนใน
แบบอื'นนอกเหนือจาก ปพ.1 ปวช. และ ปพ.3 ปวช. สมุดบันทึกการฝึ กงาน หรื อสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงานหรื อสมุด
รายงานของนักเรี ยน
(5) ใบรับรองสภาพการเป็ นนักเรี ยนและใบรับรองผลการเรี ยนตามแบบที'
กําหนดท้ายระเบียบนี3
ข้อ 40. ให้สถานศึกษารายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนและผูป้ กครอง
ทราบทุกภาคเรี ยน
ข้อ 41. ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรี ยน และประกาศนียบัตรแก่นกั เรี ยนโดย
ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 42. ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรี ยน
ไว้เป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่าสามปี การศึกษา

/ หมวด 6 ใบรับรอง…

หมวด 6
ใบรับรองผลการเรียน
ข้อ 43. ให้ใช้สาํ เนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1 ปวช.) เป็ นเอกสารรับรองผล
การเรี ยนแทนใบสุ ทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุ ทธิและใบรับรอง
ของสถานศึกษา
ข้อ 44. การทําสําเนา ปพ.1 ปวช. จะใช้วธิ ีถ่ายเอกสาร หรื อเขียนขึ3นใหม่ก็ได้
ให้หวั หน้างานทะเบียน หรื อผูท้ ี'ได้รับมอบหมายให้ทาํ การแทน ลงลายมือชื'อรับรอง
สําเนา พร้อมทั3งวัน เดือน ปี ที'ออกสําเนา
ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาไม่อาจลงลายมือชื'อในต้นฉบับและสําเนาของ ปพ.1 ปวช. ได้
ให้ผรู้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาลงลายมือชื'อแทน
ข้อ 45. ถ้านักเรี ยนต้องการใบรับรองสภาพการเป็ นนักเรี ยน หรื อใบรับรองผลการเรี ยน
จากสถานศึกษา สถานศึกษาจะออกใบรับรองสภาพการเป็ นนักเรี ยน หรื อใบรับรองผลการเรี ยน หรื อ
สําเนา ปพ.1 ปวช. ให้ก็ได้ ใบรับรองนี3มีอายุเพียง 60 วัน และให้สถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไว้ดว้ ย
ถ้านักเรี ยนต้องการให้รับรองพื3นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อ การศึกษาขั3น
พื3นฐานช่วงชั3นที' 3 สถานศึกษาจะถ่ายสําเนา รบ. 1 ต หรื อ ปพ.1-3 และรับรองสําเนาให้ไปก็ได้
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46. ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2542 กับนักเรี ยนที'เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2538 และนักเรี ยนที'เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2538
(เพิ'มเติม พ.ศ. 2541) ไปจนกว่านักเรี ยนผูน้ 3 นั จะเรี ยนสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ข้อ 47. นักเรี ยนที'เข้าเรี ยนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ให้ใช้
ตัวเลขแสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชา 8 ระดับ ตามที'กาํ หนดไว้ในระเบียบข้อ 12. ตั3งแต่ปีการศึกษา2547
เป็ นต้นไป ยกเว้นนักเรี ยนที'เข้าเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 มาก่อนปี การศึกษา
2547 ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยน 5 ระดับ ตามที'กาํ หนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 ข้อ 15. ไปจนกว่าจะ
สําเร็ จการศึกษา

/ ข้อ 48. สถานศึกษา…

ข้อ 48. สถานศึกษาใดที'ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ก่อนระเบียบนี3ใช้บงั คับให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที'

พ.ศ. 2547

(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี ว า่ การกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์ การประเมินเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
พ.ศ. 2547
1. นักเรี ยนที'ประสงค์จะขอประเมินเทียบโอนความรู้หรื อประสบการณ์ ต้อง
ลงทะเบียนเพื'อประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามวัน เวลา ที'สถานศึกษากําหนด โดยชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนตามระเบียบ หรื อประกาศ ที'เกี'ยวข้องกับการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที'ปรึ กษา หรื อผูค้ วบคุมการฝึ ก แล้วแต่กรณี
2. นักเรี ยนจะต้องนําหลักฐานที'เชื'อถือได้วา่ ได้ผา่ นการศึกษาอบรม หรื อฝึ กงาน หรื อ
ทํางานหรื อมีอาชีพในรายวิชาที'ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไปแสดงประกอบการลงทะเบียน
สอบ ก่อนชําระเงินเพื'อลงทะเบียนประเมิน
3. ให้สถานศึกษามอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์ ซึ'ง
ประกอบด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หรื อหัวหน้าคณะวิชา ผูส้ อนหรื อครู ฝึกในสาขางานนี3 และผูเ้ ชี'ยวชาญด้านวิชาชีพ
รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็ นผูจ้ ดั ทําเครื' องมือประเมินให้ครอบคลุมมาตรฐานและเนื3อหาวิชาที'สาํ คัญในแต่
ละบทเรี ยน หรื อแต่ละเรื' อง ของรายวิชา พร้อมกับกําหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสิ นผลการประเมิน
ไว้ดว้ ย โดยใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาในสถานศึกษา
4. คณะกรรมการประเมินควรดําเนินการให้สอดคล้องกับการเรี ยนการฝึ กของรายวิชา
ดังกล่าวหากรายวิชานั3นมีเฉพาะภาคทฤษฎีหรื อภาคปฏิบตั ิให้ประเมินอย่างเดียว ถ้ามีท3 งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิรวมกัน ให้ประเมินทั3งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป บางส่ วนอาจประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมินผลการเรี ยนรายวิชาในสถานศึกษาโดยอนุโลม
5. กําหนดเวลาทําการประเมินรายวิชา ตามข้อ 4. ไม่นอ้ ยกว่าเวลาที'กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตร
6. สถานศึกษา กําหนดวัน เวลา สถานที'ประเมิน และแจ้งให้นกั เรี ยนทราบล่วงหน้า
7. การขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะกระทําในภาคเรี ยนเดียวกัน
ทั3งหมดหรื อจะขอประเมินในแต่ละภาคเรี ยนจนหมดหรื อครบตามจํานวนหน่วยกิตที'กาํ หนดให้ หรื อจะขอ
ประเมินเป็ นบางรายวิชาเท่านั3นก็ได้
8. การประเมินเทียบโอนดังกล่าวให้เป็ นไปตามความสมัครใจของนักเรี ยนแต่ละราย

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั&นสู ง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547
--------------------------------------------โดยที'กระทรวงศึกษาธิการมีคาํ สั'งให้ใช้หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง
พุทธศักราช 2546 แล้ว จึงสมควรออกระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนให้สอดคล้องกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี3
ข้อ 1. ระเบียบนี3เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ตั3งแต่วนั ที'ใช้ระเบียบนี3 ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสั'งอื'นใด
ในส่ วนที'กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3 หรื อซึ'งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี3 และให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ 4. ให้ดาํ เนินการประเมินผลการเรี ยนตามระเบียบนี3ในสถานศึกษาที'จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546
ข้อ 5. ในระเบียบนี3
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง” เรี ยกชื'อย่อว่า “ปวส.” หมายความว่า การศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง หลังจากหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย
"นักศึกษา" หมายความว่า ผูท้ ี'ได้ข3 ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง สําหรับผูท้ ี'เรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ3นทะเบียนเป็ นนักศึกษาและทํา
สัญญาการฝึ กอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
“ภาคเรี ยน” หมายความว่า ภาคเรี ยนปกติ มี 2 ภาคเรี ยนต่อปี การศึกษา
“ภาคเรี ยนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที'จดั ให้เรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิในระหว่าง
ภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิ ดภาคเรี ยนกลางปี โดยอนุโลม
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที'จดั การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั3นสู ง กระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรื อ ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา

/ “หน่วยงานต้นสังกัด”…
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที'มีสถานศึกษาที'จดั การศึกษา ตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู งอยูใ่ นสังกัด หรื อในความควบคุมดูแล
“สถานฝึ กงานอาชีพ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหล่งวิทยาการซึ'งรับนักศึกษาเข้าฝึ กงาน
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหล่งวิทยาการที'เข้าร่ วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบั สถานศึกษา
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดในการจัดอาชีวศึกษาเพื'อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดในการจัดการเรี ยนการสอน เพื'อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ โดย
ความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ กําหนดให้มีการเรี ยนภาคทฤษฎีหรื อภาคปฏิบตั ิพ3นื ฐาน
บางส่ วนที'สถานศึกษา และฝึ กอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“ผูค้ วบคุมการฝึ ก” หมายความว่า ผูท้ ี'สถานประกอบการมอบหมายให้ทาํ หน้าที'
ประสานงานกับสถานศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึ กอาชีพของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ
"ครู ฝึก" หมายความว่า ผูท้ าํ หน้าที' สอน ฝึ ก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝึ กอาชีพ” หมายความว่า การเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผูท้ าํ หน้าที'
รับผิดชอบในการอํานวยการ ติดตาม และกํากับดูแลมาตรฐานนักเรี ยน นักศึกษา
ข้อ 6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
และให้มีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี'ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี3
หมวด 1
สภาพนักศึกษา
ส่ วนที 1
พืน& ความรู้ และคุณสมบัติของผู้เข้ าเรียน
ข้อ 7. ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต'าํ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อเทียบเท่า
หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ผูเ้ ข้าเรี ยนที'ไม่ได้สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางานที'กาํ หนด ต้องผ่านการเรี ยนรายวิชาปรับพื3นฐานวิชาชีพให้ครบตามที'กาํ หนดใน
หลักสู ตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน

/ ความข้อนี3...
ความข้อนี3ไม่ใช้บงั คับสําหรับผูท้ ี'เรี ยนเป็ นบางเวลา หรื อบางรายวิชา หรื อบางตอน
ของรายวิชา โดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื'อตัดสิ นการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรและ
รับประกาศนียบัตร แต่สถานศึกษาอาจพิจารณาประเมินพื3นความรู ้ความสามารถเป็ นราย ๆ ไปก็ได้
ข้อ 8. ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี3
(1) มีความประพฤติเรี ยบร้อย
(2) มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรี ยนวิชานั3น ๆ
(3) ไม่เป็ นโรคที'สังคมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที'กฎหมายกําหนด
(4) ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอย่างร้ายแรง จะต้อง
พ้นสภาพนักศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรี ยน
(5) มีภมู ิลาํ เนาเป็ นหลักแหล่ง โดยมีสาํ เนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรื อ
หลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
ในกรณี ที'ไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที'กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐาน วัน เดือน ปี เกิด ในการรับ
นักเรี ยน นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา
(6) มีความเคารพ เลื'อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ด้วยความบริ สุทธิEใจ
(7) มีเจตคติที'ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
(8) สําหรับผูเ้ ข้าเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝึ กอาชีพ ต้อง
มีอายุไม่ต'าํ กว่า 17 ปี บริ บูรณ์ และมีความตั3งใจที'จะรับการฝึ กอาชีพในสาขาวิชาที'สมัคร
ผูเ้ ข้าเรี ยนตามการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย ต้องเป็ นผู ้
มีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที'จะปฏิสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
กรณี ที'มีผเู ้ ข้าเรี ยนตามโครงการอื'น อาจกําหนดคุณสมบัติเพิ'มเติมตามความเหมาะสม
ของโครงการนั3น
ส่ วนที 2
การรับผู้เข้ าเรียน
ข้อ 9. การรับผูเ้ ข้าเรี ยน ให้ทาํ การสอบคัดเลือก หรื อคัดเลือกตามที'สถานศึกษากําหนด
ในกรณี ที'มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) ให้ทาํ การทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของ
สถานศึกษาและหรื อสถานประกอบการ หากสถานศึกษา และหรื อสถานประกอบการจะทําการทดสอบ
ความถนัดทางการเรี ยนวิชาชีพ และหรื อสอบปากเปล่าด้วยก็ได้
(2) ให้สถานศึกษาทุกแห่ งประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ
ตามวัน และเวลาที'หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด

/(T) ถ้าเหตุการณ์...
(3) ถ้าเหตุการณ์เกี'ยวกับการสอบเป็ นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษา
เอกสารเกี'ยวกับการสอบคัดเลือกไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับแต่วนั ประกาศผลการสอบ
การรับผูเ้ ข้าเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็ นผูส้ อบคัดเลือกหรื อ
คัดเลือกนักศึกษาเอง ตามคุณสมบัติที'กาํ หนดและตามจํานวนที'ได้ตกลงร่ วมกันกับสถานศึกษา หรื อจะมอบให้
สถานศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนินการ หรื อดําเนินการร่ วมกันก็ได้
การรับผูเ้ ข้าเรี ยนตามการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย ให้
สถานศึกษารับสมัครผูเ้ รี ยนทั3งที'สถานศึกษา และผ่านระบบเครื อข่าย
การรับผูเ้ ข้าเรี ยนตามโครงการอื'นโดยการคัดเลือก ให้คดั เลือกตามคุณสมบัติที'กาํ หนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั3น
ข้อ 10. ให้มีการตรวจร่ างกายเฉพาะผูท้ ี'ผา่ นการสอบคัดเลือก หรื อได้รับการคัดเลือกโดย
แพทย์ปริ ญญา
ส่ วนที 3
การเป็ นนักศึกษา
ข้อ 11. ผูเ้ ข้าเรี ยนจะมีสภาพนักศึกษา เมื'อได้ข3 นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาของสถานศึกษา
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ3นทะเบียนเป็ นนักศึกษา และทําสัญญา
การฝึ กอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ3นทะเบียนและการทําสัญญาการฝึ กอาชีพ ต้องกระทําด้วยตนเองพร้อมทั3งแสดง
หลักฐานการสําเร็ จการศึกษาตามวัน เวลา ที'สถานศึกษา และสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงินค่าธรรมเนี ยม
ต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา ทั3งนี3 ให้เสร็ จสิ3 นก่อนวันเปิ ดภาคเรี ยน มีผปู ้ กครองซึ' ง
สถานศึกษาเชื'อถือมาให้คาํ รับรอง และทําใบมอบตัว เว้นแต่ผเู ้ ข้าเรี ยนที'บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาจะให้ผปู ้ กครอง
มาทําใบมอบตัวหรื อไม่กไ็ ด้
สําหรับนักศึกษาที'เรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องให้ผปู ้ กครองมาให้คาํ รับรองและ
ทําสัญญาการฝึ กอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
ให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศให้กบั นักศึกษาและผูป้ กครอง เพื'อให้ทราบแนวทางและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรี ยน
ข้อ 12. ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นกั ศึกษา
บัตรประจําตัว ต้องระบุเลขที' ชื'อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื'อ ชื'อสกุลนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื'อหัวหน้าสถานศึกษา
หรื อผูไ้ ด้รับมอบอํานาจให้ทาํ การแทน และให้มีรูปถ่ายครึ' งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาสี ดาํ แต่งเครื' องแบบนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื'อของนักศึกษา
ให้ประทับตราของสถานศึกษาที'มุมใดมุมหนึ'งของรู ปถ่ายของนักศึกษา โดยให้ติดที'รูปถ่าย
บางส่ วน

/บัตรประจําตัว…
บัตรประจําตัวนี3ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที'มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่ งนั3น แต่
ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุในระหว่างที'ยงั มีสภาพนักศึกษาให้สถานศึกษา
ต่ออายุบตั รเป็ นปี ๆ ไป
นักศึกษาที'เรี ยนเป็ นบางเวลาหรื อบางรายวิชา หรื อบางตอนของรายวิชา ถ้ามีบตั รประจําตัว
ที'ใช้ได้ผลตามความประสงค์ของสถานศึกษาอยูแ่ ล้ว สถานศึกษาก็ไม่ตอ้ งออกบัตรประจําตัวให้อีก
สถานประกอบการจะใช้บตั รประจําตัวที'สถานศึกษาออกให้ หรื อจะออกให้ใหม่
ตามความต้องการของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ 13. ให้สถานศึกษาแต่งตั3งอาจารย์ที'ปรึ กษา เพื'อทําหน้าที'ให้คาํ แนะนําเกี'ยวกับการ
เรี ยน ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มีผคู ้ วบคุมการฝึ กของนักศึกษา
ในสถานประกอบการ
ส่ วนที 4
การพ้ นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 14. การพ้นสภาพนักศึกษา ให้ปฏิบตั ิตามกรณี ใดกรณี หนึ'งต่อไปนี3
(1) สําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
(2) ตามข้อ 25. หรื อ ข้อ 26. แห่ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
(3) ลาออก
(4) ถึงแก่กรรม
(5) สถานศึกษา สั'งให้พน้ สภาพนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ' งต่อไปนี3
ก. ขาดเรี ยน หรื อขาดการฝึ กอาชีพติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดย
สถานศึกษาและหรื อสถานประกอบการ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อมีพฤติกรรมอย่างอื'นที'แสดง
ว่าไม่มีความตั3งใจที'จะศึกษาเล่าเรี ยน หรื อรับการฝึ กอาชีพ
ข. ไม่มาติดต่อเพื'อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ 28. แห่ งระเบียบนี3
ค. ประพฤติฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรื อสถาน
ประกอบการหรื อของทางราชการ หรื อประพฤติผดิ ศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็ นที'เสื' อมเสี ยชื'อเสี ยงแก่สถานศึกษา
หรื อประพฤติตนเป็ นภัยต่อความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงที'สุดให้จาํ คุก เว้นแต่
ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดที'ได้กระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื3นความรู ้หรื อคุณสมบัติของผูเ้ ข้าเรี ยน ตามที'กาํ หนดไว้ในข้อ 7.
หรื อข้อ 8. แห่ งระเบียบนี3 ข้อใดข้อหนึ'ง

/ ข้อ LI. ผูท้ ี'พน้ สภาพ...
ข้อ 15. ผูท้ ี'พน้ สภาพนักศึกษา ตามข้อ 14 (3) , 14 (5) ก , 14 (5) ข และข้อ 21. ถ้าประสงค์
จะขอคืนสภาพเพื'อกลับเข้าเรี ยนในสถานศึกษา หรื อฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยืน' คําร้องขอต่อ
สถานศึกษาแห่ งนั3นภายใน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื'อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
ก็ให้รับเข้าเรี ยนได้
ข้อ 16. การขอคืนสภาพเพื'อกลับเข้าเรี ยนตามข้อ 15. ให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) ต้องเข้าเรี ยนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรี ยน เว้นแต่กลับเข้าเรี ยน
ในภาคเรี ยนเดียวกัน
(2) ต้องเรี ยนตามหลักสู ตรที'ใช้อยูใ่ นขณะนั3น
(3) ให้นาํ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที'ประเมินได้ไว้ และเป็ นรายวิชาที'ยงั
ปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตรนี3มานับรวมเพื'อพิจารณาตัดสิ นการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ส่ วนที 5
การพักการเรียน
ข้อ 17. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นกั ศึกษาลาพัก
การเรี ยน หรื อฝึ กอาชีพได้ตามที'เห็นสมควร เมื'อมีเหตุจาํ เป็ นกรณี ใดกรณี หนึ'ง ต่อไปนี3
(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรื อดูงาน หรื อเป็ นตัวแทนของ
สถานศึกษา หรื อสถานประกอบการ ในการเข้าร่ วมประชุม หรื อกรณี อื'น ๆ อันควรแก่การส่ งเสริ ม
(2) เจ็บป่ วยต้องพักรักษาตัว
(3) เหตุจาํ เป็ นอย่างอื'นตามที'สถานศึกษา และหรื อสถานประกอบการจะ
พิจารณาเห็นสมควร
นักศึกษาที'ลาพักการเรี ยนต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ตามที'กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา แต่ถา้ นักศึกษาได้ชาํ ระเงินค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ครบถ้วนสําหรับภาคเรี ยน
นั3นแล้ว ก็ไม่ตอ้ งชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรี ยนนั3นอีก
ถ้ามีนกั ศึกษาลาพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพ ตั3งแต่ตน้ ปี เป็ นระยะเวลานานเกินกว่า
1 ปี สถานศึกษา และหรื อสถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื'นเข้าเรี ยนหรื อฝึ กอาชีพแทนที'ได้
ตามที'เห็นสมควร
ข้อ 18. นักศึกษาที'ขออนุ ญาตลาพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพ ต้องยืน' คําขอเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรต่อสถานศึกษา หรื อสถานประกอบการ โดยมีผปู ้ กครองเป็ นผูร้ ับรอง สําหรับผูท้ ี'บรรลุนิติภาวะจะมี
ผูร้ ับรองหรื อไม่กไ็ ด้ เมื'อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรี ยนได้ มิฉะนั3นจะถือว่าขาดเรี ยน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ 19. สถานศึกษาอาจสั'งให้นกั ศึกษาพักการเรี ยนได้ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ

/ข้อ HM.การอนุญาต...
ข้อ 20. การอนุญาตให้นกั ศึกษาลาพักการเรี ยนและการสั'งให้นกั ศึกษาพักการเรี ยน
ให้สถานศึกษาทําหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ สําหรับผูท้ ี'บรรลุนิติภาวะ
สถานศึกษาจะแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบหรื อไม่กไ็ ด้
ข้อ 21. นักศึกษาที'ลาพักหรื อถูกสั'งให้พกั การเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพ เมื'อครบ
กําหนดเวลาที'ลาพักหรื อถูกสั'งให้พกั การเรี ยน หรื อการฝึ กอาชีพแล้ว ให้ยนื' คําขอกลับเข้าเรี ยนพร้อมด้วย
หลักฐาน การอนุญาตให้ลาพักการเรี ยน หรื อถูกสั'งให้พกั การเรี ยนต่อหัวหน้าสถานศึกษา ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ถัดจากวันครบกําหนด เมื'อได้รับอนุญาตก็ให้กลับเข้าเรี ยนได้ หากพ้นกําหนดนี3ให้ถือว่า
พ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ส่ วนที 6
การลาออก
ข้อ 22. นักศึกษาที'ประสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ต้องให้ผปู ้ กครองเป็ นผูร้ ับรอง
การลาออก เว้นแต่ผทู ้ ี'บรรลุนิติภาวะ
ข้อ 23. นักศึกษาที'ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรี ยนในภาคเรี ยนเดียวกัน
ให้ถือว่านักศึกษาผูน้ 3 นั มีสภาพนักศึกษามาตั3งแต่ตน้ ภาคเรี ยนนั3นทุกประการ
หมวด 2
การเรียน
ส่ วนที 1
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ 24. สถานศึกษาต้องจัดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็ จก่อน
วันเปิ ดภาคเรี ยน
ข้อ 25. การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที'ปรึ กษา และหรื อ
ผูค้ วบคุมการฝึ ก
ข้อ 26. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที'สถานศึกษา
กําหนด โดยแจ้งความประสงค์ว่าจะใช้วิธีการเรี ยนใด พร้อมทั3งชําระเงินค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา
ในกรณี ที'นกั ศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผอู ้ ื'น
มาลงทะเบียนแทน ก็ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
นักศึกษาที'มีเหตุขดั ข้องทางการเงิน ประสงค์ขอผ่อนผันการชําระเงินค่าลงทะเบียน
รายวิชาก็ให้ผปู ้ กครองยืน' คําร้องขอผ่อนผันต่อหัวหน้าสถานศึกษา โดยชําระในภาคเรี ยนหนึ'ง ๆ ได้ 2 ครั3ง ครั3ง
สุ ดท้ายต้องชําระก่อนวันประเมินปลายภาคเรี ยน เพื'อสิ ทธิรับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน ทั3งนี3ให้หวั หน้า
สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็ นราย ๆ ไป

/ข้อ Hf.สถานศึกษา...
ข้อ 27. สถานศึกษาอาจให้นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 24. ก็ได้
โดยให้สถานศึกษากําหนดวันสิ3 นสุ ดการลงทะเบียนตามที'เห็นควร แต่ตอ้ งไม่เกิน 15 วัน นับแต่วนั เปิ ด
ภาคเรี ยน หรื อไม่เกิน 5 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ3 นสุ ดการลงทะเบียน นักศึกษาต้องเสี ยค่าปรับตาม
ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา
ข้อ 28. นักศึกษาที'มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที'สถานศึกษากําหนด ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักศึกษา ต้องติดต่อลาพักการเรี ยนภายใน 15 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันปิ ดการลงทะเบียนพร้อมทั3ง
ชําระเงินค่าธรรมเนี ยมตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา
ข้อ 29. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชัว' โมง
ทั3งนี3นบั รวมกิจกรรม 2 ชัว' โมงใน 3 ภาคเรี ยนด้วย หรื อไม่เกินจากที'กาํ หนดไว้ในแผนการเรี ยน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา
ข้อ 30. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
หรื อหน่วยงานของราชการ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตที'ระบุไว้ในหลักสู ตร แต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และลงทะเบียนเพื'อขอประเมินเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ ตามข้อ 34. แห่ ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง
พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตที'ระบุไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
ส่ วนที 2
การเปลียน การเพิม และการถอนรายวิชา
ข้อ 31. นักศึกษาจะขอเปลี'ยนรายวิชาที'ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรื อขอเพิ'มรายวิชาต้อง
กระทําภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยน หรื อภายใน 5 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน ส่ วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทําภายใน 30 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนหรื อภายใน 10 วัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ'งอาจกระทําได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี'ยน ขอถอน หรื อขอเพิ'มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผสู ้ อน
และหรื อครู ฝึก และอาจารย์ที'ปรึ กษา และหรื อผูค้ วบคุมการฝึ ก
ข้อ 32. การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามข้อ 31. ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียน
แสดงผลการเรี ยน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรี ยนเช่นเดียวกัน แต่ถา้ สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.”

/ส่ วนที' T...
ส่ วนที 3
การเรียนโดยไม่ นับจํานวนหน่ วยกิตมารวมเพือการสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ข้อ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดวิชาหนึ'งเพื'อเป็ น
การเสริ มความรู ้ โดยไม่นบั จํานวนหน่ วยกิตของรายวิชานั3นมารวมเพื'อการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรก็ได้
ข้อ 34. เมื'อได้ทาํ การวัดและประเมินผลการเรี ยนแล้วได้ระดับผลการเรี ยนผ่าน ให้บนั ทึก
“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยนช่อง “ระดับผลการเรี ยน” ถ้าผลการประเมินไม่ผา่ นไม่ตอ้ งบันทึก
รายวิชานั3น และให้ถือเป็ นการสิ3 นสุ ดสําหรับการเรี ยนรายวิชานั3นโดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื'อการ
สําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ส่ วนที 4
การนับเวลาเรียนเพือสิ ทธิในการประเมินผลการเรียน
ข้อ 35. ในภาคเรี ยนหนึ'ง ๆ นักศึกษาที'เรี ยนในชั3นเรี ยนต้องมีเวลาเรี ยนในแต่ละรายวิชา
ไม่ต'าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดเรี ยนเต็มสําหรับรายวิชานั3น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน
ยกเว้นนักศึกษาตามการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครื อข่าย
ในกรณี ที'มีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็ นราย ๆ ไป
นักศึกษาที'ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนตามข้อนี3 จะขอสอบเทียบ
ประสบการณ์หรื อสอบเทียบความรู ้ตามข้อ 36. แห่ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ในภาคเรี ยนนั3นมิได้
ข้อ 36. การนับเวลาเรี ยนให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) เวลาเปิ ดเรี ยนเต็มตามปกติ ไม่นอ้ ยกว่าภาคเรี ยนละ 20 สัปดาห์
(2) นักศึกษาที'ยา้ ยสถานศึกษาระหว่างภาคเรี ยน ให้นาํ เวลาเรี ยนจากสถานศึกษา
ทั3งสองแห่ งรวมกัน
(3) นักศึกษาที'ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรี ยนในภาคเรี ยนเดียวกัน
ให้นบั เวลาเรี ยนที'เรี ยนแล้วมารวมกัน
(4) นักศึกษาที'ลาพักหรื อถูกสั'งพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนใด
ให้นบั เวลาเรี ยนก่อนและหลังการลาพักหรื อถูกสั'งพักการเรี ยน และหรื อการฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนนั3นมารวมกัน
(5) รายวิชาที'มีผสู ้ อนหรื อครู ฝึกตั3งแต่ 2 คนขึ3นไป และแยกกันสอน ให้นาํ เวลา
เรี ยนที'เรี ยนกับผูส้ อนหรื อครู ฝึกทุกคนมารวมกัน
(6) ถ้ามีการเปลี'ยนแปลง หรื อเพิ'มรายวิชา ให้นบั เวลาเรี ยนตั3งแต่เริ' มเรี ยนรายวิชา
ใหม่

/ ส่ วนที' 5…

ส่ วนที 5
การขออนุญาตเลือนการประเมิน
ข้อ 37. นักศึกษาที'ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนตามวัน และเวลาที'
สถานศึกษากําหนด อาจขออนุญาตเลื'อนการประเมินได้ในกรณี ต่อไปนี3
(1) ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยระหว่างหรื อก่อนประเมินสรุ ปผลการเรี ยน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที'ตามกฎหมาย
(3) เป็ นตัวแทนของสถานศึกษา หรื อสถานประกอบการ ในการเข้าร่ วมประชุม
หรื อกิจกรรมพิเศษอย่างอื'น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรื อสถานประกอบการ
(4) มีความจําเป็ นอย่างอื'น โดยสถานศึกษาหรื อสถานประกอบการพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็ นความจําเป็ นอย่างแท้จริ ง
ข้อ 38. นักศึกษาที'ประสงค์จะขออนุญาตเลื'อนการประเมิน ต้องยืน' คําร้องพร้อมทั3ง
หลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทําได้ ให้สถานศึกษา
พิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
การขออนุ ญาตให้เลื'อนการประเมินให้สถานศึกษาทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมอบให้นกั ศึกษา
ข้อ 39. นักศึกษาจะขออนุ ญาตเลื'อนการประเมินออกไปได้ ไม่เกินวันกําหนดการ
ประเมินสรุ ปผลการเรี ยนปลายภาคเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป
ข้อ 40. ถ้าเป็ นกรณี ที'สามารถกําหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษากําหนดวันประเมินไว้
ในหนังสื ออนุญาตให้เลื'อนการประเมิน แต่ถา้ ไม่สามารถกระทําได้กใ็ ห้เป็ นหน้าที'ของนักศึกษาซึ' งพร้อมที'จะรับการ
ประเมินยืน' คําร้องต่อสถานศึกษาเพื'อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั3งหลักฐานการอนุ ญาตให้เลื'อนการประเมิน ทั3งนี3
ต้องไม่เกินวันกําหนดกาu3619 .ประเมินสรุ ปผลการเรี ยนปลายภาคเรี ยนของภาคเรี ยนถัดไป หากพ้นกําหนดนี3 ให้ถือ
ว่าขาดการประเมินและให้สถานศึกษาทําการประเมินตัดสิ นผลการเรี ยน
สถานศึกษาจะดําเนินการประเมินให้แก่นกั ศึกษาที'ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุ ปผล
การเรี ยนตามข้อ 37 (2) ได้ต่อเมื'อปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที'ตามกฎหมายหรื อศาลได้มีคาํ พิพากษาถึงที'สุดว่าไม่มี
ความผิด หรื อเป็ นความผิดที'ได้กระทําโดยประมาท หรื อเป็ นความผิดลหุ โทษ หรื อให้ประกัน
ทัณฑ์บนไว้ หรื อรอการกําหนดโทษ หรื อรอการลงโทษเท่านั3น
ส่ วนที 6
การเปิ ดเรียน
ข้อ 41. สถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนแตกต่างไปจากคําสั'งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื' องกําหนดวันเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนสถานศึกษา ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 42. สถานศึกษาที'เปิ ดเรี ยนภาคฤดูร้อน ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

/ ส่ วนที' 7…
ส่ วนที 7
การประเมินผลการเรียน
ข้อ 43. การประเมินผลการเรี ยน ให้สถานศึกษาปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพืน& ฐาน
ข้อ 44. สถานศึกษาสามารถเปิ ดทําการสอนรายวิชาปรับพื3นฐานวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
ที'ไม่ได้สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที'กาํ หนดไว้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั3น ๆ พร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการ
เก็บเงินบํารุ งการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั3นสู ง หรื ออนุญาตให้ไปเรี ยนจากสถานศึกษาอื'น
ที'เปิ ดสอนในรายวิชานั3น ๆ หรื อรายวิชาที'เทียบเท่ากันก็ได้
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 45. ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2542 กับนักศึกษาที'เรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2540 และหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง
พุทธศักราช 2540 (เพิ'มเติม พ.ศ. 2545) ไปจนกว่านักศึกษาผูน้ 3 นั จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ข้อ 46. สถานศึกษาใดที'จดั การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง
พุทธศักราช 2546 ก่อนระเบียบนี3ใช้บงั คับ ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที'

พ.ศ. 2547

(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั&นสู ง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547
----------------------------โดยที'กระทรวงศึกษาธิการมีคาํ สั'งให้ใช้หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง
พุทธศักราช 2546 แล้ว จึงสมควรออกระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนให้สอดคล้องกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี3
ข้อ 1. ระเบียบนี3เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ตั3งแต่วนั ที'ใช้ระเบียบนี3 ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสั'งอื'นใด
ในส่ วนที'กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3 หรื อซึ'งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี3 และให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ 4. ให้ดาํ เนินการประเมินผลการเรี ยนตามระเบียบนี3ในสถานศึกษาที'จดั การศึกษา
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546
ข้อ 5. ในระเบียบนี3
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง” เรี ยกชื'อย่อว่า “ปวส.” หมายความว่า การศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง หลังจากหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย
"นักศึกษา" หมายความว่า ผูท้ ี'ได้ข3 ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง สําหรับผูท้ ี'เรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ3นทะเบียนเป็ นนักศึกษาและทํา
สัญญาการฝึ กอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
“ภาคเรี ยน” หมายความว่า ภาคเรี ยนปกติ มี 2 ภาคเรี ยนต่อปี การศึกษา
“ภาคเรี ยนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที'จดั ให้เรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิในระหว่าง
ภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิ ดภาคเรี ยนกลางปี โดยอนุโลม
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที'จดั การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั3นสู ง กระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรื อ ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
/ “หน่วยงานต้นสังกัด”…

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที'มีสถานศึกษาที'จดั การศึกษา ตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู งอยูใ่ นสังกัด หรื อในความควบคุมดูแล
“สถานฝึ กงานอาชีพ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหล่งวิทยาการซึ'งรับนักศึกษาเข้าฝึ กงาน
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหล่งวิทยาการที'เข้าร่ วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบั สถานศึกษา
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดในการจัดอาชีวศึกษาเพื'อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดในการจัดการเรี ยนการสอน เพื'อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ โดย
ความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ กําหนดให้มีการเรี ยนภาคทฤษฎีหรื อภาคปฏิบตั ิพ3นื ฐาน
บางส่ วนที'สถานศึกษา และฝึ กอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“ผูค้ วบคุมการฝึ ก” หมายความว่า ผูท้ ี'สถานประกอบการมอบหมายให้ทาํ หน้าที'
ประสานงานกับสถานศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึ กอาชีพของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ
"ครู ฝึก" หมายความว่า ผูท้ าํ หน้าที' สอน ฝึ ก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝึ กอาชีพ” หมายความว่า การเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผูท้ าํ หน้าที'
รับผิดชอบในการอํานวยการ ติดตาม และกํากับดูแลมาตรฐานนักเรี ยน นักศึกษา
ข้อ 6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
และให้มีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี'ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี3
หมวด 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ 7. ให้สถานศึกษา สถานฝึ กงานอาชีพ และสถานประกอบการ มีหน้าที'และรับผิดชอบ
ในการประเมินผลการเรี ยน
ข้อ 8. ให้ประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชาให้ถือตามที'กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
/ ข้อ 9. ให้สถานศึกษา…

ข้อ 9. ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการทําการประเมินผลการเรี ยนรายวิชา
เมื'อสิ3 นภาคเรี ยน หรื อเมื'อสิ3 นสุ ดการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงานในทุกรายวิชา
ข้อ 10. ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่ วมกับสถานศึกษา ดําเนินการส่ งเสริ มคุณภาพและ
ควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา
หมวด 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ 11. การประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ให้ดาํ เนินการประเมินตามสภาพจริ ง
ต่อเนื'องตลอดภาคเรี ยนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานที'
มอบหมาย ซึ'งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื3อหาวิชาโดยใช้เครื' องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ให้มีการประเมินเพื'อพัฒนาและการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนโดยพิจารณาจากการ
ประเมินแต่ละกิจกรรมและงานที'มอบหมาย ในอัตราส่ วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรื องานที'
มอบหมาย
ให้ดาํ เนินการประเมินผลการเรี ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ ตามวิธีการที'ครู ฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึ กงานกําหนด
ข้อ 12. ให้ใช้ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชา และรายวิชาปรับพื3นฐาน
วิชาชีพ ดังต่อไปนี3
4.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย' ม
3.5 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีพอใช้
2.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
1.5 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์อ่อน
1.0 หมายถึง ผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์อ่อนมาก
0 หมายถึง ผลการเรี ยนตํ'ากว่าเกณฑ์ข3 นั ตํ'า
ข้อ 13. รายวิชาใดที'แสดงระดับผลการเรี ยนตามข้อ 12. ไม่ได้ ให้ใช้ตวั อักษรต่อไปนี3
ข.ร. หมายถึง ขาดเรี ยน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน
เนื'องจากมีเวลาเรี ยนตํ'ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิบตั ิงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
/ ขส. หมายถึง…

ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั'งพักการเรี ยนในระหว่างที'มีการประเมินสรุ ปผลการเรี ยน
ท. หมายถึง ทุจริ ตในการสอบหรื องานที'มอบหมายให้ทาํ
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื'องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั3ง
และหรื อไม่ส่งงานอันเป็ นส่ วนประกอบของการเรี ยนรายวิชาตามกําหนด ด้วยเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่ วนที'ขาด
ของรายวิชาที'ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรี ยนถัดไป
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่ วมกิจกรรม หรื อผลการประเมินไม่ผา่ น หรื อผลการ
ประเมินการเรี ยนโดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื'อการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรไม่ผา่ น หรื อ
ไม่ได้ทาํ การประเมินผลการเรี ยน
ม.ก. หมายถึง การเรี ยนโดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื'อการสําเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ 14. ในกรณี ต่อไปนี3 ให้ตดั สิ นผลการเรี ยนเป็ นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) มีผลการเรี ยนตํ'ากว่าเกณฑ์ข3 นั ตํ'า (ไม่ผา่ น)
(2) ได้ ข.ร.
(3) ได้ ข.ป.
(4) ได้ ข.ส.
(5) ได้ ถ.ล.
(6) ได้ ถ.พ.
(7) ได้ ท.
(8) ได้ ม.ท.
ข้อ 15. นักศึกษาที'ทาํ การทุจริ ตหรื อส่ อเจตนาทุจริ ตในการสอบ หรื องานที'มอบหมาย
ให้ทาํ ในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี3
(1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั3งนั3น หรื อ
(2) ให้ได้ระดับผลการเรี ยนเป็ น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั3น หรื อ
(3) ให้ได้ระดับผลการเรี ยนเป็ น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั3น และตัดคะแนน
ความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที'สถานศึกษากําหนด

/ ข้อ 16. การคํานวณ…
ข้อ 16. การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี'ย ให้ปฏิบตั ิดงั นี3
(1) ให้นาํ ผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับ
ระดับผลการเรี ยน หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ
(2) ให้คาํ นวณค่าระดับคะแนนเฉลี'ย จากรายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตาม
ข้อ 14. และข้อ 16. รายวิชาที'นกั ศึกษาเรี ยนซํ3า เรี ยนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรี ยนสุ ดท้ายและนับจํานวน
หน่วยกิตมาเป็ นตัวหารเพียงครั3งเดียว
(3) ให้คาํ นวณค่าระดับคะแนนเฉลี'ย ดังนี3
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยประจําภาคเรี ยน คํานวณจากรายวิชาที'ได้
ระดับผลการเรี ยนตาม (2) เฉพาะในภาคเรี ยนหนึ'ง ๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที'เรี ยนมาทั3งหมด
และได้ระดับผลการเรี ยนตาม (2) ตั3งแต่สองภาคเรี ยนขึ3นไป
ข้อ 17. ผูท้ ี'ได้ ม.ส. เนื'องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั3ง ต้องรับการ
ประเมินทดแทนส่ วนที'ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเรี ยนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี3
ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย ให้สถานศึกษา หรื อสถาน
ประกอบการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป ทั3งนี3 ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที'ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็ จภายในภาคเรี ยน
ถัดไป
ผูท้ ี'ได้ ม.ส. เนื'องจากไม่สามารถส่ งงานอันเป็ นส่ วนประกอบของการเรี ยนรายวิชาตาม
กําหนดส่ งงานนั3นให้สมบูรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเรี ยนรายวิชา หากพ้นกําหนดให้
สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการทําการตัดสิ นผลการเรี ยน ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย ให้
สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ในกรณี น3 ีให้ผสู้ อนหรื อครู ฝึกรายงานให้หวั หน้าสถานศึกษาหรื อผูค้ วบคุมการฝึ กทราบ
ทุกราย
ข้อ 18. นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื'อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยน
ครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรื อ
ตามระยะเวลาที'คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ 19. ให้ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี3
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ น หมายถึง ผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์

/ หมวด 3 การตัดสิ น…

หมวด 3
การตัดสิ นผลการเรียน
ข้อ 20. การตัดสิ นผลการเรี ยนให้เป็ นไปตามนัย ดังนี3
(1) ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา
(2) รายวิชาที'มีผลการเรี ยนตั3งแต่ระดับ 1 ขึ3นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นบั
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั3นเป็ นจํานวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื'อได้ประเมินผลการเรี ยนแล้ว ปรากฏว่าผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ข3 นั ตํ'า
(0) ตามข้อ 14. ถ้าเป็ นรายวิชาบังคับที'กาํ หนดให้เรี ยนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานให้เรี ยนซํ3า
รายวิชานั3น ถ้าเป็ นรายวิชาเลือกจะเรี ยนซํ3า หรื อเรี ยนรายวิชาอื'นแทนก็ได้
ในกรณี ที'ให้เรี ยนรายวิชาอื'นแทนให้ลงหมายเหตุใน รบ.1 ปวส. ว่าให้เรี ยนแทนรายวิชาใด
ข้อ 21. การตัดสิ นผลการเรี ยนเพื'อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี3
(1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ครบตามที'กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(2) ได้จาํ นวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที'กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
สถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมไม่ต'าํ กว่า 2.00
(4) ได้เข้าร่ วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว' โมงต่อสัปดาห์ ครบ 3
ภาคเรี ยน โดยมีเวลาเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที'จดั กิจกรรมในแต่ละภาคเรี ยน
และต้องผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรม
หากนักศึกษามีเวลาเข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมตํ'ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที'จดั
กิจกรรมในภาคเรี ยนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาผ่อนผันเป็ นราย ๆ ไป
เมื'อนักศึกษาได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรี ยนใด ให้บนั ทึกชื'อ
กิจกรรม และตัวอักษร "ผ" ในระเบียนแสดงผลการเรี ยนของภาคเรี ยนนั3น ซึ'งหมายถึง "ผ่าน" หากนักศึกษาได้เข้า
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรื อไม่ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเลย ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรื อ
กิจกรรมในส่ วนที'นกั ศึกษาผูน้ 3 นั ไม่ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิ ให้ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนภายในเวลาที'สถานศึกษาพิจารณา
เห็นสมควร
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่ วมกิจกรรมที'สถานประกอบการจัดขึ3นถือว่า มีผลตามความใน ข้อ 21 (4)
/ ข้อ.22. ให้หวั หน้า…

ข้อ 22. ให้หวั หน้าสถานศึกษา เป็ นผูอ้ นุมตั ิผลการเรี ยนและการสําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรสําหรับรายวิชาที'เรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการ ให้ครู ฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึ กงาน
ร่ วมกันประเมินผลการเรี ยน
ข้อ 23. นักศึกษาผูใ้ ดประสงค์จะเรี ยนซํ3ารายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาอื'นแทน ถ้าเป็ นรายวิชาเลือก เพื'อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมให้สูงขึ3น
ให้สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการ ดําเนินการให้เรี ยนซํ3าหรื อเรี ยนแทนภายในเวลาที'เห็นสมควร
การเรี ยนซํ3ารายวิชา ให้นบั จํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั3งเดียว ส่ วนการเรี ยนแทนให้
นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที'เรี ยนแทนเป็ นจํานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณี น3 ี จะกระทําเมื'อนักศึกษาได้ระดับผลการเรี ยน
ตั3งแต่ 2 ขึ3นไปเท่านั3น
รายวิชาที'เรี ยนซํ3าหรื อเรี ยนแทนแล้วได้ระดับผลการเรี ยน 0 ให้ถือระดับผลการเรี ยน
ตํ'ากว่า 2 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรี ยน 0 ตามข้อ 15 (2) และข้อ 15 (3) แห่งระเบียบนี3
ข้อ 24. ตามนัยแห่งข้อ 23. การคิดค่าระu3604 .◌ับคะแนนเฉลี'ยสะสม ถ้าเป็ นรายวิชาที'
เรี ยนซํ3าให้นบั จํานวนหน่วยกิตเป็ นตัวหารเพียงครั3งเดียว ส่ วนการเรี ยนรายวิชาอื'นแทนให้นบั เฉพาะจํานวน
หน่วยกิต ของรายวิชาที'เรี ยนแทนมาเป็ นตัวหาร
ข้อ 25. เมื'อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรี ยน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 40 หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมตํ'ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร
ให้เรี ยนต่อไปหรื อให้พน้ สภาพนักศึกษา
เมื'อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรี ยน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 80 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี'ยสะสมตํ'ากว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรี ยน
ต่อไปหรื อให้พน้ สภาพนักศึกษา
ข้อ 26. นักศึกษาที'ได้เรี ยนหรื อฝึ กอาชีพตามปกติ เรี ยนซํ3า หรื อเรี ยนแทนรายวิชาที'ได้
ระดับผลการเรี ยน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 หรื อเทียบโอนผลการเรี ยนรู้มาเป็ นเวลารวม 6 ภาค
เรี ยนแล้ว แต่ยงั ไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ที'กาํ หนดไว้ในข้อ 21. ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร
ให้เรี ยนต่อไปหรื อให้พน้ สภาพนักศึกษา ทั3งนี3ตอ้ งไม่เกิน 4 ปี การศึกษานับตั3งแต่วนั ขึ3นทะเบียนเป็ นนักศึกษา โดย
ไม่นบั ภาคเรี ยนที'ลาพักการเรี ยน หรื อถูกสั'งพักการเรี ยน

/ หมวด 4 การเทียบโอน…
หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ 27. การโอนผลการเรี ยนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษา ซึ' งใช้หลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 ให้สถานศึกษาที'รับนักศึกษาเข้าเรี ยนรับโอนผลการเรี ยนทุกรายวิชา
นอกจากรายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 สถานศึกษาจะรับโอนหรื อจะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการ
เรี ยนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั3นก็ได้
ข้อ 28. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรี ยนรายวิชา หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชั3นสู งของสถาบันการศึกษาอื'น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรื อหน่วยงานของราชการได้ตาม
เงื'อนไข ดังนี3
(1) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที'มีจุดประสงค์และเนื3อหาใกล้เคียงกันไม่ต'าํ กว่า
ร้อยละ 60 และมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที'ระบุไว้ในหลักสู ตรที'ใช้ระเบียบนี3
(2) รายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 ให้สถานศึกษาที'รับโอนผลการเรี ยน
ทําการประเมินใหม่ ถ้าเห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั3น
(3) รายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป สถานศึกษาจะรับโอน
ผลการเรี ยน หรื อจะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั3นก็ได้
ข้อ 29. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรี ยนรายวิชาจากหลักสู ตรอื'นซึ' ง ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิไม่ต'าํ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง หรื อจากหลักสู ตรอื'นใดที'มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรี ยกชื'อ
เป็ นอย่างอื'นของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ สถานศึกษาเอกชน หรื อหน่วยงานของราชการ ได้
ตามเงื'อนไขต่อไปนี3
(1) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที'มีจุดประสงค์และเนื3อหาใกล้เคียงกันไม่ต'าํ กว่า
ร้อยละ 60 และมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที'ระบุไว้ในหลักสู ตรที'ใช้ระเบียบนี3
(2) เป็ นรายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรี ยนหรื อจะทําการประเมินใหม่ แล้วจึงรับโอนรายวิชานั3นก็ได้
ข้อ 30. ถ้ามีระเบียบ คําสั'งกระทรวงศึกษาธิ การ ที'เกี'ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรี ยน
หรื อการถ่ายโอนผลการเรี ยน ให้ถือปฏิบตั ิตามนั3น
ข้อ 31. การบันทึกผลการเรี ยนตามข้อ 27. ข้อ 28. และข้อ 29. ลงในระเบียนแสดง
ผลการเรี ยน ให้ใช้รหัสวิชาและชื'อรายวิชาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546
โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็ นรายวิชาที'รับโอนมาจากหลักสู ตรอื'นหรื อจากการเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชา รหัสวิชา
ใด ยกเว้นมีขอ้ กําหนดเฉพาะในเรื' องนั3น ๆ
ข้อ 32. สถานศึกษาจะอนุญาตให้นกั ศึกษาไปเรี ยนรายวิชาจากสถานศึกษาแห่ งอื'นที'ใช้
หรื อไม่ใช้หลักสู ตรเดียวกัน แต่มีเนื3อหาใกล้เคียงกันและมีจาํ นวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่ารายวิชาที'นกั ศึกษา

/ ต้องเรี ยน…
ต้องเรี ยนในสถานศึกษาแห่งเดิม แม้รหัสวิชาหรื อชื'อรายวิชาจะไม่ตรงกันก็ได้ โดยให้สถานศึกษาพิจารณา
รายละเอียดเกี'ยวกับเนื3 อหาของหลักสู ตรตามที'เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั3งสองแห่งทําความตกลงร่ วมกัน
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรี ยน
ข้อ 33. ในกรณี สถานศึกษาอนุญาตให้นกั ศึกษาไปเรี ยนจากสถานศึกษาแห่งอื'น
ตามข้อ 32. ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรี ยนดังนี3
(1) รับโอนรายวิชาที'มีผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป หรื อ
(2) รายวิชาที'ได้ระดับผลการเรี ยนตํ'ากว่า 2 ให้สถานศึกษาที'รับโอนผลการ
เรี ยนทําการประเมินใหม่ ถ้าเห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั3น
ทั3งนี3 ให้สถานศึกษาแจ้งให้นกั ศึกษาทราบก่อนที'จะอนุญาตให้ไปเรี ยน
การบันทึกผลการเรี ยนลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน ให้ใช้รหัสวิชา และชื'อรายวิชา
ของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2546 โดยระบุวา่ รับโอนจากสถานศึกษาแห่งอื'น รหัส
วิชาใด ยกเว้นมีขอ้ กําหนดเฉพาะในเรื' องนั3น ๆ
ข้อ 34. กรณี ที'มีการประเมินใหม่ตามข้อ 27. ข้อ 28. ข้อ 29. และข้อ 33. ระดับผลการ
เรี ยนให้เป็ นไปตามที'ได้จากการประเมิน แต่ตอ้ งไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ 35. นักศึกษาที'มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรื อฝึ กงานในสถานฝึ กงานอาชีพ หรื อ
ทํางานในอาชีพนั3นอยูแ่ ล้ว หรื อมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสู ตรนี3มาก่อนเข้าเรี ยน หรื อเข้าเรี ยนแล้ว
แต่ขอ ไปเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิในสถานฝึ กงานอาชีพ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เพื'อนับจํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั3นก็ได้
ถ้าผลการประเมินไม่ผา่ น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนปกติในภาคเรี ยนนั3น หรื อ
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรี ยนต่อไป
ข้อ 36. นักศึกษาที'สถานศึกษาให้พน้ สภาพนักศึกษาตามข้อ 25. หรื อข้อ 26. แล้วสอบ
เข้าเรี ยนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรื อสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรี ยนเฉพาะ
รายวิชาที'ยงั ปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตรนี3 และได้ระดับผลการเรี ยนตั3งแต่ 2 ขึ3นไป
ข้อ 37. นักศึกษาที'ขอเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชา/กลุ่มวิชา หรื อขอเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ตามข้อ 27. ข้อ 28. ข้อ 29. และข้อ 36. ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา ในสถานศึกษา
แห่งหลังสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน

/ หมวด 5 หน้ าที…
หมวด 5
หน้ าทีของสถานศึกษา
ข้อ 38. สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี3
(1) ระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจําตัวนักศึกษาตามแบบที'กาํ หนดท้าย
ระเบียบนี3 ซึ'งใช้ชื'อย่อว่า "รบ.1 ปวส." และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(2) แบบรายงานผลการเรี ยนของผูท้ ี'สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง (รบ.2 ปวส.) ตามแบบที'แนบท้ายระเบียบนี3 ส่ งตัวจริ งให้สาํ นักงานต้นสังกัด และ
เก็บรักษาสําเนาไว้ที'สถานศึกษาตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตร และวุฒิบตั ร ตามแบบที'กาํ หนดท้ายระเบียบนี3
(4) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี'ยวกับการประเมินผลการเรี ยน
ในแบบอื'นนอกเหนือจาก รบ.1 ปวส. และ รบ.2 ปวส. สมุดบันทึกการฝึ กงาน หรื อสมุดบันทึก
การปฏิบตั ิงานหรื อสมุดรายงานของนักศึกษา
(5) ใบรับรองสภาพการเป็ นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรี ยนตามแบบที'
กําหนดท้ายระเบียบนี3
ข้อ 39. ให้สถานศึกษารายงานผลการเรี ยนของนักศึกษา ให้นกั ศึกษาและผูป้ กครอง
ทราบทุกภาคเรี ยน
ข้อ 40. ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรี ยน และประกาศนียบัตรแก่นกั ศึกษา
โดยปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 41. ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรี ยน
ไว้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองปี การศึกษา
หมวด 6
ใบรับรองผลการเรียน
ข้อ 42. ให้ใช้สาํ เนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (รบ.1 ปวส.) เป็ นเอกสารรับรอง
ผลการเรี ยนแทนใบสุ ทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุ ทธิและใบรับรอง
ของสถานศึกษา
ข้อ 43. การทําสําเนา รบ.1 ปวส. จะใช้วธิ ีถ่ายเอกสาร หรื อเขียนขึ3นใหม่ก็ได้
ให้หวั หน้างานทะเบียน หรื อผูท้ ี'ได้รับมอบหมายให้ทาํ การแทน ลงลายมือชื'อรับรอง
สําเนา พร้อมทั3งวัน เดือน ปี ที'ออกสําเนา
ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาไม่อาจลงลายมือชื'อในต้นฉบับและสําเนาของ รบ.1 ปวส. ได้
ให้ผรู้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาลงลายมือชื'อแทน

/ ข้อ.44. ถ้านักศึกษา…
ข้อ 44. ถ้านักศึกษาต้องการใบรับรองสภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อใบรับรองผลการ
เรี ยนจากสถานศึกษา สถานศึกษาจะออกใบรับรองสภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อใบรับรองผลการเรี ยน หรื อสําเนา
รบ.1 ปวส. ให้ก็ได้ ใบรับรองนี3มีอายุเพียง 60 วัน และให้สถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไว้ดว้ ย
ถ้านักศึกษาต้องการให้รับรองพื3นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาจะถ่ายสําเนา ปพ. 1 ป หรื อ ปพ.1 ปวช. และรับรองสําเนาให้ไปก็ได้
หมวด 7
การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพืน& ฐานวิชาชีพ
ข้อ 45. การประเมินผลการเรี ยนรายวิชาปรับพื3นฐานวิชาชีพ ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
การประเมินผลการเรี ยนรายวิชาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง โดยนําระดับผลการเรี ยน
ที'ได้มาคิดค่าคะแนนเฉลี'ยสะสม เพื'อการสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46. ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2542 กับนักศึกษาที'เรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2540 นักศึกษาที'เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั3นสู ง พุทธศักราช 2540 (เพิ'มเติม 2541) และนักศึกษาที'เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง
พุทธศักราช 2540 (เพิ'มเติม พ.ศ. 2545) ไปจนกว่านักศึกษาผูน้ 3 นั จะเรี ยนสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ข้อ 47. สถานศึกษาใดที'ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั3นสู งพุทธศักราช 2546 ก่อนระเบียบนี3ใช้บงั คับให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที'

พ.ศ. 2547

(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี ว า่ การกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์ การประเมินเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั&นสู ง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547
1. นักศึกษาที'ประสงค์จะขอประเมินเทียบโอนความรู้หรื อประสบการณ์ ต้อง
ลงทะเบียนเพื'อประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามวัน เวลา ที'สถานศึกษากําหนด โดยชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนตามระเบียบ หรื อประกาศที'เกี'ยวข้องกับการเก็บเงินบํารุ งการศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที'ปรึ กษา หรื อผูค้ วบคุมการฝึ ก แล้วแต่กรณี
2. นักศึกษาจะต้องนําหลักฐานที'เชื'อถือได้วา่ ได้ผา่ นการศึกษาอบรม หรื อฝึ กงาน หรื อ
ทํางานหรื อมีอาชีพในรายวิชาที'ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไปแสดงประกอบ การลงทะเบียน
สอบ ก่อนชําระเงินเพื'อลงทะเบียนประเมิน
3. ให้สถานศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์ ซึ'ง
ประกอบด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หรื อหัวหน้าคณะวิชา ผูส้ อนหรื อครู ฝึกในสาขางานนี3 และผูเ้ ชี'ยวชาญด้านวิชาชีพ
รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็ นผูจ้ ดั ทํา เครื' องมือประเมินให้ครอบคลุมมาตรฐานและเนื3อหาวิชาที'สาํ คัญในแต่
ละบทเรี ยน หรื อแต่ละเรื' องของรายวิชา พร้อมกับกําหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสิ นผลการประเมิน
ไว้ดว้ ย โดยใช้เกณฑ์ เช่นเดียวกับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาในสถานศึกษา
4. คณะกรรมการประเมินควรดําเนินการให้สอดคล้องกับการเรี ยนการฝึ กของรายวิชา
ดังกล่าวหากรายวิชานั3นมีเฉพาะภาคทฤษฎีหรื อภาคปฏิบตั ิ ให้ประเมินอย่างเดียว ถ้ามีท3 งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิรวมกัน ให้ประเมินทั3งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป บางส่ วนอาจประเมินเช่นเดียวกับการ
ประเมินผลการเรี ยนรายวิชา ในสถานศึกษาโดยอนุโลม
5. กําหนดเวลาทําการประเมินรายวิชา ตามข้อ 4. ไม่นอ้ ยกว่าเวลาที'กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตร
6. สถานศึกษา กําหนดวัน เวลา สถานที'ประเมิน และแจ้งให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้า
7. การขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะกระทําในภาคเรี ยนเดียวกัน
ทั3งหมด หรื อจะขอประเมินในแต่ละภาคเรี ยน จนหมดหรื อครบตามจํานวนหน่วยกิตที'กาํ หนดให้ หรื อจะขอ
ประเมินเป็ นบางรายวิชาเท่านั3นก็ได้
8. การประเมินเทียบโอนดังกล่าวให้เป็ นไปตามความสมัครใจของนักศึกษาแต่ละราย

บทที a
บทบาทหน้ าทีผู้เกียวข้ องกับการจัดการศึกษา
การกําหนดบทบาทหน้าที'ของผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู -อาจารย์ บุคลากรอื'น ๆ ในสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน สถานศึกษาควรกําหนด
บทบาทและหน้าที'ให้ชดั เจน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาตามเป้ าหมายของสถานศึกษา
บทบาทของผู้เกียวข้ องกับการจัดการศึกษาอาจกําหนดได้ ดังนี&
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาตามที'กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื'อทําหน้าที'กาํ กับและส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ให้มีคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาซึ'งแต่งตั3งโดยผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา เพื'อทําหน้าที'เป็ นผู้
ช่วยเหลือในการบริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย
- ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
เป็ นประธานกรรมการ
- รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาทุกฝ่ าย เป็ นกรรมการ
- ผูแ้ ทนจากฝ่ ายต่าง ๆ ฝ่ ายละหนึ'งคน เป็ นกรรมการ
- ครู ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน เป็ นกรรมการ
ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการหนึ'งคนทําหน้าที'กรรมการและเลขานุการ
ครู ผทู้ รงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี3
- เป็ นผูม้ ีอายุราชการไม่นอ้ ยกว่าห้าปี เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเพื'อประโยชน์ของสถานศึกษา
จะแต่งตั3งผูม้ ีอายุราชการน้อยกว่าห้าปี ก็ได้
- เป็ นผูม้ ีความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์ดี
- เป็ นผูม้ ีวนิ ยั มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที'ราชการด้วยความเสี ยสละ เพื'อความเจริ ญของสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
ในกรณี ที'กรรมการบริ หารสถานศึกษาว่างลง หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที'ได้ ถ้าเป็ นตําแหน่ ง
ประธานกรรมการให้รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ผูร้ ักษาการในตํา แหน่ งผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษาทําหน้า ที'
ประธานกรรมการแทน ถ้าเป็ นตําแหน่ งกรรมการหรื อกรรมการและเลขานุ การ ให้ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
แต่ ง ตั3ง กรรมการแทน แล้ว แต่ ก รณี และให้ ผู้ที' ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั3ง อยู่ ใ นตํา แหน่ ง เท่ า เวลาที' เ หลื อ อยู่ ข อง
กรรมการบริ หารสถานศึ ก ษานั3น ถ้าวาระของ คณะกรรมการบริ หารสถานศึ ก ษาที' มี ตาํ แหน่ ง ว่า งลงหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที'ได้น3 นั เหลือไม่ถึง เก้าสิ บวันจะไม่แต่งตั3งแทนก็ได้
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา มีหน้าที'เป็ นผูช้ ่วยเหลือในการบริ หารสถานศึกษา
โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี'ยวกับเรื' องต่าง ๆ ดังนี3คือ
(L) การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบตั ิราชการรายปี
(H) การจัดการศึกษา ฝึ กอบรมและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน

(T) การพัฒนาหลักสู ตร การเปิ ดสอนหรื อการยกเลิกการสอนแผนกวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
(J) การกําหนดหรื อการปรับปรุ งเปลี'ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
(I) เรื' องอื'น ๆ ที'ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละหนึ'งครั3ง ในการประชุม
แต่ละครั3งต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ'งหนึ'งของจํานวนกรรมการทั3งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที'ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที'ได้ให้ประธานกรรมการ
มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาคนหนึ'งทําหน้าที'ประธานของที'ประชุมในกรณี ที'ประธานกรรมการ
ไม่สามารถมอบหมายได้ ให้ที'ประชุมเลือกรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาคนหนึ'ง ทําหน้าที'ประธานที'ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ถ้ามีวาระการประชุมที'มีการพิจารณาเรื' อง
เกี'ยวกับกรรมการผูใ้ ดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ 3 นั ไม่มีสิทธิเข้าประชุมในวาระนั3น
การวินิจฉัยชี3ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที'ประชุม มีสิทธิ
ออกเสี ยงเพิ'มขึ3นอีกหนึ'งเสี ยงชี3ขาด
ให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษารายงานผลการประชุม ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบทุกครั3ง ภายใน สิ บห้าวันนับแต่วนั ประชุม

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา
พ.ศ. 2549
________________________________
โดยที'เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื'อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และหน้าที' ภารกิจของสถานศึกษาในปัจจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี3
ข้อ 1 ระเบียบนี3เรี ยกว่า “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริ หารสถานศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ.2529
(2) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา (ฉบับที' 2) พ.ศ. 2537
(3) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริ หารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัย
ประมง พ.ศ. 2541
(4) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริ หารศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร พ.ศ. 2541
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสั'งอื'นใดในส่ วนที'กาํ หนดไว้ในระเบียบนี3 หรื อซึ'งขัดหรื อ
แย้งกับระเบียบนี3ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับกับ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อ 5 ในระเบียบนี3
“ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย ผูอ้ าํ นวยการศูนย์รวมทั3ง
ผูร้ ักษาการในตําแหน่ง หรื อผูไ้ ด้รับแต่งตั3งให้ทาํ หน้าที'ดงั กล่าวด้วย
“รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา” หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย รองผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ รวมทั3งผูร้ ักษาการในตําแหน่ง หรื อผูไ้ ด้รับแต่งตั3งให้ทาํ หน้าที'ดงั กล่าวด้วย
“นักเรี ยน นักศึกษา” หมายความว่า ผูท้ ี'เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“บุคลากรในสถานศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชัว' คราว และผูท้ ี'ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที'ราชการในสถานศึกษา
“ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม” หมายความว่า ผูท้ ี'เข้ารับการฝึ กอบรมในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“ผูเ้ รี ยน” หมายความว่า นักเรี ยน นักศึกษา และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
หมวด 1
หน้ าทีและการบริหารงานของสถานศึกษา
________________________________
ข้อ 7 สถานศึกษามีหน้าที'จดั การศึกษา ฝึ กอบรม และส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ
ของประชาชนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติและกฎหมายอื'นที'เกี'ยวข้อง
ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื'อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
ให้สถานศึกษาดําเนินการดังต่อไปนี3
(1) จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื'อการดํารงชีวติ ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ'น วัฒนธรรม
เทคโนโลยีและสิ' งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานจริ ง ตามความพร้อม และศักยภาพของ
สถานศึกษา
(2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาที'อยูภ่ ายในจังหวัดนั3น ทั3งในด้าน
การจัดการวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่ วมกัน
(3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรทั3งจากรัฐ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ'น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื'น รวมทั3งความร่ วมมือในการจัดกิจกรรม และการจัดหาทุนเพื'อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
(4) จัดการศึกษาให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็ น
พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรี ยนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง
(5) เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ'น
(6) วิจยั เพื'อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(7) ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่ งเสริ มการกีฬาพลานามัย และอนุรักษ์
สิ' งแวดล้อม
(8) ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และ การรับจัดทํารับบริ การรับจ้าง
ผลิตเพื'อจําหน่ายที'สอดคล้องกับการเรี ยนการสอน
ข้อ 8 ให้สถานศึกษาแบ่งการบริ หารงานออกเป็ นฝ่ าย ดังนี3
(1) ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
(2) ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
(3) ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
(4) ฝ่ ายวิชาการ
ข้อ 9 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรแบ่งออกเป็ นงานต่าง ๆ ดังนี3
(1) งานบริ หารงานทัว' ไป
(2) งานบุคลากร
(3) งานการเงิน
(4) งานการบัญชี
(5) งานพัสดุและอาคารสถานที'
(6) งานวิทยบริ การและห้องสมุด
ข้อ 10 ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ แบ่งออกเป็ นงานต่าง ๆ ดังนี3
(1) งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ
(2) งานความร่ วมมือและบริ การชุมชน
(3) งานการตลาด การค้าและประกอบธุรกิจ
(4) งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี)
(5) งานสํารวจวิเคราะห์ดินและนํ3าเพื'อการเกษตร (เฉพาะศูนย์ฝึกอบรมข้อ 11 ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา แบ่งออกเป็ นงานต่าง ๆ ดังนี3
(1) งานปกครอง
(2) งานกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา
(3) งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
(4) งานวิจยั พัฒนาและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ 12 ฝ่ ายวิชาการ แบ่งออกเป็ นแผนกและงานดังนี3
(1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
(2) แผนกวิชาชีพตามสาขาวิชาที'เปิ ดสอน
(3) งานทะเบียน
(4) งานพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและประเมินผล

แผนกวิชาชีพให้เปิ ดทําการสอนตามความต้องการของตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ
ท้องถิ'นและผูเ้ รี ยน และตามหลักเกณฑ์ที'สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดในกรณี
ที'แผนกวิชาชีพใดไม่มีความจําเป็ นต้องเปิ ดทําการสอนในสถานศึกษาต่อไป ให้ดาํ เนินการยุบเลิก
แผนกวิชาชีพนั3น
การเปิ ดสอนแผนกวิชาชีพใหม่ และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
ข้อ 13 ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาอาจมอบหมายหน้าที'ให้รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
คนหนึ'งรับผิดชอบบริ หารงานฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ'งหรื อหลายฝ่ ายตามที'กาํ หนดไว้ในข้อ 8 ก็ได้
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาอาจแต่งตั3งหรื อมอบหมายหน้าที'ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการหรื อว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทาํ หน้าที'หวั หน้างานหัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที'
เพื'อปฏิบตั ิหน้าที'อื'น ๆ ในสถานศึกษาได้ตามความจําเป็ น และตามที'เห็นสมควร
การแต่งตั3งหรื อมอบหมายให้บุคคลทําหน้าที'หวั หน้างาน หัวหน้าแผนก ตามวรรคสอง
อาจแต่งตั3งหรื อมอบหมายให้บุคคลคนหนึ'งทําหน้าที'หวั หน้างานหรื อหัวหน้าแผนกมากกว่าหนึ'งหน้าที'
ก็ได้
หมวด 2
หน้ าทีของงานและแผนก
________________________________
ข้อ 14 งานบริ หารงานทัว' ไป มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) ปฏิบตั ิงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
(2) จัดทําร่ าง หนังสื อราชการ ประกาศ คําสั'ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลําดับ
ความสําคัญของเอกสาร ร่ วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี'ยวกับ
งานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที'เอกสารการพิมพ์ให้เป็ นไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
(3) สรุ ปความเห็นเสนอผูบ้ งั คับบัญชา และจัดส่ งให้แก่หน่วยงานที'เกี'ยวข้องทั3งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
(4) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆเพื'ออํานวย
ความสะดวกในการศึกษา และให้บริ การแก่บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาของสถานศึกษา
(5) รวบรวมและเผยแพร่ ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั'งคําชี3แจง ประกาศ ฯลฯ
ให้บุคลากร และนักเรี ยน นักศึกษาของสถานศึกษา
(6) รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อ สื' อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั3งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสี ยงตามสาย ศูนย์วทิ ยุสื'อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกงานสื' อสารด้วยระบบการ
จัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

(7) เป็ นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ'นส่ วนราชการ
สถานศึกษาอื'น ๆ สื' อมวลชน และประชาชน เพื'อการประชาสัมพันธ์
(8) ให้บริ การเกี'ยวกับการรับส่ งไปรษณี ย ์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากรนักเรี ยนและ
นักศึกษา
(9) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(10) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(11) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 15 งานบุคลากร มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) แนะนํา เผยแพร่ และดํา เนินการเกี'ยวกับการบริ หารงานบุคคลของบุคลากรใน
สถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
(2) จัดทําแผนการใช้อตั รากําลังบุคลากรในสถานศึกษา
(3) จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(4) ควบคุม จัดทําสถิติ และรายงานเกี'ยวกับการลงเวลาปฏิบตั ิราชการและการลาของ
บุคลากรในสถานศึกษา
(5) ดําเนินการเกี'ยวกับการขอเครื' องราชอิสริ ยาภรณ์ การจัดทําทะเบียนประวัติของ
บุคลากรในสถานศึกษา
(6) ให้คาํ แนะนํา อํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอ
มีบตั รประจําตัวเจ้าหน้าที'ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี'ยนตําแหน่ง การขอมีและขอเลื'อนวิทย
ฐานะ การออกหนังสื อรับรอง การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน เป็ นต้น
(7) การดําเนินการทางวินยั ของบุคลากรในสถานศึกษา
(8) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(9) ดูแลบํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(10) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(11) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 16 งานการเงิน มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) จัดทําเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ดําเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําฝากเงิน การนําเงินส่ งคลังการถอนเงิน และการโอน
เงินของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(2) รับ และเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจําวันของสถานศึกษาให้
เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการรายปี

(4) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื'อการตรวจสอบและดําเนินการทําลาย
เอกสารตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(5) ให้คาํ แนะนํา ชี3แจง และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี'ยวกับการ
เบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(6) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(7) ดูแลบํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(8) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(9) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 17 งานการบัญชี มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) จัดทําเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุ งบัญชี การปิ ดบัญชี
ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(2) จัดทํารายงานงบการเงิน และบัญชี เพื'อจัดส่ งส่ วนราชการและหน่วยงาน
ที'เกี'ยวข้องภายในกําหนด เวลาตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการรายปี
(4) ให้คาํ ปรึ กษา ชี3แจงและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา
เกี'ยวกับงานในหน้าที'
(5) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื'อการตรวจสอบและดําเนินการทําลาย
เอกสารตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(6) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(7) ดูแลบํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(8) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(9) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 18 งานพัสดุและอาคารสถานที' มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) จัดวางระบบและปฏิบตั ิงานเกี'ยวกับการจัดหา การซื3อ การจ้างการเก็บรักษา และการ
เบิกจ่ายพัสดุ การควบคุม และการจําหน่ายพัสดุให้เป็ นไปตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(2) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการรายปี
(3) จัดทําทะเบียนที'ดินและสิ' งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
(4) ประสานงานและวางแผนในการใช้พ3นื ที'ของสถานศึกษา ให้เป็ นไป
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

(5) กําหนดหลักเกณฑ์วธิ ีการและดําเนินการเกี'ยวกับการจัดหาประโยชน์ที'ราชพัสดุ การใน
และการขอใช้อาคารสถานที'ของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(6) ควบคุมดูแล ปรับปรุ ง ซ่อมแซม บํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยต่อการ
ใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที' การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาให้เป็ นระเบียบและสวยงาม
(7) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที'ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภยั และภัยอื'น
(8) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายนํ3ามันเชื3อเพลิงการบํารุ งรักษา
และการพัสดุต่าง ๆ ที'เกี'ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(9) ให้คาํ แนะนํา ชี3แจง และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี'ยวกับงานใน
หน้าที'
(10) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื'อการตรวจสอบและดําเนินการทําลาย
เอกสารตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(11) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(12) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานในหน้าที'ตามลําดับชั3น
(13) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 19 งานวิทยบริ การและห้องสมุด มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน นักศึกษา ผูเ้ ข้ารับการอบรมและบุคคล
ทัว' ไป
(2) พัฒนาการบริ การห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที'เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
(3) วางแผนพัฒนาห้องสมุด การให้บริ การด้านเอกสารการพิมพ์สื'อการเรี ยนการสอน และ
โสตทัศนูปกรณ์
(4) รับผิดชอบดูแล บํารุ งรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยและให้บริ การด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั3งห้องโสตทัศนศึกษา และศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
(5) จัดหา รวบรวมวัสดุ สิ' งพิมพ์ สื' อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื'อให้บริ การในการศึกษา
ค้นคว้าของครู นักเรี ยนนักศึกษา และประชาชนทัว' ไป
(6) ควบคุมดูแลห้องสมุด จัดหาหนังสื อ เอกสาร สิ' งพิมพ์เข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
(7) วิเคราะห์เลขหมู่หนังสื อ และจัดทําเครื' องช่วยค้น เช่น ดรรชนีวารสารบรรณานุกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เพื'ออํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริ การ
(8) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(9) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย

(10) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(11) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 20 งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที'และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี3
(1) จัดทําแผน แผนการศึกษา แผนการใช้ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(2) กําหนดแผนงานการรับนักเรี ยนนักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ'มประเภทวิชา สาขาวิชา
ที'เปิ ดสอนในสถานศึกษา เพื'อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมชุมชนและท้องถิ'น ตาม
ความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
(3) จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนการปฏิบตั ิราชการรายปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และภารกิจของสถานศึกษา
(4) การตรวจสอบภายในสถานศึกษา การควบคุมภายใน การควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนที'กาํ หนดไว้ และดําเนินเรื' องขอเปลี'ยนแผนการใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาเมื'อจําเป็ น
(5) จัดทํา รายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามตัวชี3วดั ตามแผนงาน
และโครงการ เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื'นที'เกี'ยวข้องภายในระยะเวลาที'
กําหนด
(5) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเป็ นค่าวัสดุฝึกของแผนก
วิชา สํารวจความต้องการวัสดุครุ ภณั ฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื'อเป็ นข้อมูลจัดซื3 อจัดจ้างด้วยเงิน
งบประมาณหรื อเงินนอกงบประมาณ
(7) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื'อปรับปรุ งการใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิภาพ
(8) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทําและบริ การข้อมูลและสารสนเทศ
เกี'ยวกับนักเรี ยน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณครุ ภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที'
แผนการเรี ยนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที'สาํ นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื'นที'เกี'ยวข้อง
(9) รวบรวมและเผยแพร่ สารสนเทศต่าง ๆ ที'เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ
(10) พัฒนาระบบเครื อข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื'อมโยงกับสถานศึกษาอื'น
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ และหน่วยงานอื'นรวมทั3งการพัฒนาศักยภาพการใช้
ข้อมูลจากเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

(11)ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(12) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(13) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(14) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 21 งานความร่ วมมือและบริ การชุมชน มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) รับผิดชอบโครงการฝึ กอบรมและบริ การวิชาชีพ เช่น โครงการตามพระราชดําริ
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื'อแก้ปัญหาความยากจนและ108 อาชีพเป็ นต้น
(2) เผยแพร่ องค์ความรู้ การฝึ กทักษะวิชาชีพเพื'อการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
(3) ดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการที'ให้บริ การที'ตอบสนองต่อชุมชน
และสังคม เช่น โครงการอาชีวศึกษาร่ วมด้วยช่วยประชาชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื'อชุมชน เป็ นต้น
(3) ประสานความร่ วมมือและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เช่นการฝึ กงาน การ
ขอสนับสนุนทุนการศึกษา การแนะแนวเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาการประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา สารสนเทศด้านตลาดแรงงานของนักเรี ยนนักศึกษาการเยีย' มชมกิจการของสถานศึกษา การจัดการ
ประชุมสัมมนา โครงการความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอก โครงการความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ โครงการความช่วยเหลือจากภายนอก โครงการร่ วมลงทุนเพื'อการศึกษา เป็ นต้น
(4) ดําเนินการจัดการความรู้โดยประสานความร่ วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน
ภายนอก ทั3งภาครัฐ และเอกชน ผูป้ ระสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพ เพื'อพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการ
ฝึ กอบรม
(5) จัดการฝึ กอบรมและบริ การวิชาชีพร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ทั3ง
ภาครัฐ เอกชน และผูป้ ระสบความสําเร็ จในการประกอบอาชีพ เพื'อให้ผผู้ า่ นการฝึ กอบรมสามารถไปประกอบ
อาชีพได้
(6) ติดตามประเมินผลการฝึ กอบรม และประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กี'ยวข้อง
ในการให้คาํ แนะนําในการประกอบอาชีพแก่ผผู้ า่ นการฝึ กอบรม
(8) ประสานจัดเครื อข่ายและกิจกรรมการแลกเปลี'ยนเรี ยนรู้ เพื'อพัฒนาอาชีพ
(9) ส่ งเสริ ม เผยแพร่ ความรู้ ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชน ผูส้ นใจ โดยผ่านทางสื' อมวลชนต่าง ๆ
(9) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(11) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(12) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(13) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย

ข้อ 22 งานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ มีหน้าที'และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี3
(1) ควบคุม ตรวจสอบผลิตผลการศึกษาทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึ ก
จัดทําทะเบียนผลิตผล และจําหน่ายผลิตผล การจ่ายค่าแรงนักเรี ยนนักศึกษา รางวัลค่าคุมงาน ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(2) วางแผน ดําเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเกี'ยวกับข่าวสารของสถานศึกษา การ
รับงานการค้า รับจัดทํา รับบริ การ รับจ้าง ผลิตเพื'อจําหน่าย การหารายได้ระหว่างเรี ยน และการตลาด การค้าและ
ประกอบธุรกิจ
(3) ส่ งเสริ มการจัดทําแผนธุรกิจร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและการส่ งเสริ มการ
ทําธุรกิจขนาดย่อม
(4) ส่ งเสริ มการจัดการเชิงธุรกิจและบริ หารทรัพยากรเพื'อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการ
เรี ยนการสอน
(5) ร่ วมกับงานพัสดุในการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และสิ' งต่าง ๆตามความ
ต้องการในการดําเนินงานธุรกิจ
(6) จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานธุรกิจ ที'อยูใ่ นความรับผิดชอบให้เป็ นปัจจุบนั และ
จัดทํารายงานเป็ นประจําทุกเดือน
(7) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดําเนินงาน เพื'อเป็ นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิง' ขึ3น
(8) ควบคุมดูแลการดํา เนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที'เกี'ยวข้อง
(9) ส่ งเสริ มให้ครู นักเรี ยน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสําคัญของ
การสหกรณ์ และการส่ งนักเรี ยน นักศึกษาเข้าฝึ กงานในสหกรณ์
(10) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(11) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(12) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 23 งานฟาร์มและโรงงาน มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) ประสานงานกับแผนกและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานภายนอกที'เกี'ยวข้อง
ในการวางแผนการผลิตและจําหน่ายหรื อบริ การ เพื'อจัดทําโครงการในเชิงธุรกิจและพัฒนางานนั3นให้เข้าสู่
มาตรฐาน เพื'อเป็ นตัวอย่างแก่นกั เรี ยนนักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผูส้ นใจทัว' ไป
(2) ร่ วมกับงานพัสดุในการจัดซื3 อจัดจ้างเพื'อให้ได้วตั ถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์และสิ' งต่าง
ๆ ตามความต้องการในการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ

(3) ควบคุม กํากับ ดูแล ในการดําเนินงานการผลิตและจําหน่ายหรื อบริ การและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที'อาจเกิดขึ3น เพื'อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที'กาํ หนดไว้
(4) จัดทําแผนการใช้แรงงาน กําหนดภารกิจหน้าที'ของบุคลากรแต่ละคนที'อยูใ่ นความ
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที'ให้มีประสิ ทธิภาพ
(5) ตรวจสอบและวางแผนการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื' องมือ เครื' องจักรกลและอาคารสถานที'ที
อยูใ่ นความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสถานศึกษา
(6) จัดทําทะเบียนประวัติการใช้งาน การซ่อมบํารุ งวัสดุอุปกรณ์ เครื' องมือเครื' องจักรกล ที'
อยูใ่ นความรับผิดชอบให้เป็ นปัจจุบนั
(7) ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที' ที'อยูใ่ นความรับผิดชอบให้อยูใ่ นสภาพที'เป็ น
ระเบียบ สะอาดและปลอดภัย
(8) เผยแพร่ ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ จากการดําเนินงานแก่นกั เรี ยนนักศึกษา เกษตรกร
และประชาชนผูส้ นใจทัว' ไป
(9) วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรี ยนนักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผูส้ นใจ
ทัว' ไปเข้าฝึ กงาน หรื อศึกษาดูงาน
(10) จัดทํา บัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานฟาร์มหรื อโรงงานที'อยูใ่ นความรับผิดชอบให้เป็ น
ปัจจุบนั และจัดทํารายงานเป็ นประจําทุกเดือน
(11) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายหรื
บริ การเพื'อเป็ นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิง' ขึ3น
(12) ดูแลบํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(13) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(14) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 24 งานสํารวจวิเคราะห์ดินและนํ3าเพื'อการเกษตร มีหน้าที'และความรับผิดชอบ
ต่อไปนี3
(1) ดําเนินการวางแผนสํารวจวิเคราะห์ดินและนํ3าเพื'อการเกษตร จําแนกดินของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา
(2) ทํา การวิเคราะห์ดินและนํ3า ให้คาํ แนะนํา ในการปรับปรุ งดินแก่สถานศึกษา เกษตรกร
และส่ วนราชการอื'น ๆ
(3) ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่สถานศึกษา ทางด้านการอนุรักษ์ดิน และนํ3ารวมทั3งการวาง
แผนการใช้ที'ดินแก่สถานศึกษา
(4) ให้คาํ แนะนําแก่เกษตรกรและผูส้ นใจเรื' องดิน นํ3า พืช และปุ๋ ย
(5) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(6) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย

ข้อ 25 งานปกครอง มีหน้าที'และความรับผิดชอบต่อไปนี3
(1) ปกครองดูแลนักเรี ยน นักศึกษา และผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้อยูใ่ นระเบียบวินยั
ข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(2) ประสานกับครู งานและแผนกวิชาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยนนักศึกษา และผู้
เข้ารับการฝึ กอบรมในสถานศึกษา
(3) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที'ส่งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา
เจ้าหน้าที'บา้ นเมือง หน่วยงานที'เกี'ยวข้อง และผูป้ กครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรี ยน นักศึกษา
(4) พิจารณาเสนอระเบียบหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรี ยนนักศึกษาผูก้ ระทําความผิดตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(5) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(6) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(7) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(8) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 26 งานกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดตั3งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ3นภายในสถานศึกษาตาม
ระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(2) ดํา เนินการจัดตั3งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ3นในสถานศึกษา เช่น องค์กร
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.
ก.ท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคต-แห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อ.ศ.ท.) เป็ นต้น
(3) จัดดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที'เป็ นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่าง
ๆ ในวันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา
(4) การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรี ยน
นักศึกษา โครงการพัฒนานักเรี ยน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และในด้านต่างๆ
(5) ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสื อและเนตรนารี
(6) ส่ งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(7) ดําเนินงานโครงการพิเศษของสถานศึกษา ประสานงานโครงการพิเศษกับหน่วยงานที'
เกี'ยวข้อง เช่น งานป้ องกันและปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้ องกันโรคเอดส์งานป้ องกันและแก้ปัญหา
การทะเลาะวิวาทก่อความไม่สงบในสถานศึกษา งานการศึกษาเพื'อความมัน' คงของชาติ งานโครงการอาสาพัฒนา
และป้ องกันตนเอง เป็ นต้น

(8) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริ การด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น
ร้านค้าจําหน่ายอาหาร นํ3าดื'ม เป็ นต้น
(9) ดําเนินการและอํานวยความสะดวกในการให้บริ การต่าง ๆ เช่น การทําบัตรประกัน
สุ ขภาพ การทําประกันอุบตั ิเหตุ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารยานพาหนะต่าง ๆของนักเรี ยน นักศึกษา เป็ นต้น
(10) จัดหาเวชภัณฑ์และเครื' องมือเพื'อการปฐมพยาบาลและการบริ การทางสุ ขภาพ
(11) ดําเนินการเกี'ยวกับการปฐมพยาบาล การบริ การทางสุ ขภาพแก่นกั เรี ยนนักศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา
(12)ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี'ยวกับสุ ขภาพอนามัย เผยแพร่ ความรู้เกี'ยวกับโรคติดต่อร้ายแรง
สิ' งเสพติดต่าง ๆ ตลอดจนการป้ องกันรักษา
(13)จัดหอพัก ตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักในหอพักทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบอื'นที'เกี'ยวข้อง
(14)จัดโรงอาหาร วางแผนจัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการ
ให้บริ การแก่นกั เรี ยน นักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุ ขลักษณะที'ดี
(15)ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(16) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(17) เสนอโครงการปฏิบตั ิงานตามลําดับขั3น
(18) รายงานการปฏิบตั ิงานในหน้าที'ตามลําดับขั3น
(19) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 27 งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรี ยน นักศึกษา เกี'ยวกับการเรี ยนความประพฤติ ระเบียบ
วินยั และข้อบังคับการจัดทําสัญญาการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษารวมทั3งสวัสดิการและบริ การต่าง ๆ ของสถานศึกษา
(2) ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี'ยวกับการกําหนดรายวิชา ในการลงทะเบียน
เรี ยนให้ความเห็นชอบแก่นกั เรี ยน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ การขอเปลี'ยน ขอเพิ'ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรี ยน การโอนย้าย
การลาออก การขอผ่อนผัน หรื อยกเว้นการชําระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา
เกี'ยวกับการเรี ยน การคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี'ยแก่นกั เรี ยน นักศึกษา
(3) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี'ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ แก่นกั เรี ยนนักศึกษา
(4 ) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ป้ องกัน ตักเตือน ดูแล และปรับปรุ งแก้ไขความประพฤติของ
นักเรี ยน นักศึกษา ประสานงาน และรายงานผลการเรี ยนและพฤติกรรมของนักเรี ยนนักศึกษา ให้ผปู้ กครองทราบ
(5) จัดทํา เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรี ยน และพฤติกรรมของนักเรี ยนนักศึกษา

(6) จัดทํา แผนงานโครงการการดํา เนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และ
ออกหนังสื อรับรองต่าง ๆ
(7) แต่งตั3งคณะกรรมการครู ที'ปรึ กษาจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงานเป็ นข้อมูลในการเครื' องมือ
แบบฟอร์มที'เกี'ยวข้องกับระบบครู ที'ปรึ กษา ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการครู ที'ปรึ กษา จัดทํา
ข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษา ประสานงานกับครู ที'ปรึ กษาเพื'อดําเนินการสร้างเสริ มคุณลักษณะที'พึงประสงค์ให้แก่
นักเรี ยนนักศึกษาอย่างต่อเนื'อง เป็ นต้น ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู ที'ปรึ กษา สรุ ปผลการ
ประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝ่ ายบริ หารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(8) สร้างระบบเครื อข่ายการแนะแนวอาชีพร่ วมกับหน่วยงานภาคนอกทั3งภาครัฐ เอกชน
และชุมชน
(9) รวบรวม เผยแพร่ และให้บริ การข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ การ
ให้บริ การข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั3งส่ งเสริ มการสร้างทัศนคติที'ดีต่อการประกอบอาชีพ
(11) ดํา เนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั3งส่ งเสริ มการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
(12) ติดตามผลและรายงานผลการมีงานทําและการประกอบอาชีพ
(13) งานกองทุนกูย้ มื เพื'อการศึกษา การจัดหาทุนและจัดสรรทุนเพื'อการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ
(14) จัดสรร จัดทํา สื' อเครื' องมือและนวัตกรรมทางการแนะแนว
(15) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(16) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(17) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 28 งานวิจยั พัฒนาและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) จัดทําและเผยแพร่ การวิจยั เกี'ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา สื' อ
วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา อาคารสถานที' บุคลากร การบริ หารและการพัฒนาวิชาชีพ
(2) วิเคราะห์ วิจยั และประเมินผลสัมฤทธิEการจัดการเรี ยนการสอน การใช้เครื' องมือวัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรี ยนการสอน การใช้อาคารสถานที'และงานอื'น ๆ ที'เกี'ยวข้องกับ
จัดการเรี ยนการสอน
(3) ประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
(4) วิเคราะห์ วิจยั หลักสู ตรและผลสัมฤทธิEทางการเรี ยนการสอนเพื'อนําไปพัฒนาการเรี ยน
การสอน

(5) ส่ งเสริ ม สนับสนุน นักเรี ยน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี'ยวกับการวิจยั การ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ' งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื'อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบ
อาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ'น รวมทั3งเผยแพร่ ให้กบั สถานประกอบการ หน่วยงาน
ภายนอก และประชาชนทัว' ไป
(6) วางแผนดําเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาระดับจังหวัด เพื'อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื'องและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
(7) ประสานงานกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(8) ประสานงานกับสถานศึกษาอื'น แผนกวิชา และงานต่าง ๆในการดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(9) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
(10)พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก
เพื'อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ'น สภาพ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ' งแวดล้อม
(11)ส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสู ตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา และระเบียบการประเมินผลการเรี ยน
ของหลักสู ตรนั3น
(12) จัดทําแผนการจัดการเรี ยนการสอน ตารางเรี ยน ตารางสอน บัญชีวชิ าเลือก
กําหนดการสอบ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที'เกี'ยวกับการเรี ยนการสอน เช่น แบบบันทึกเวลาเรี ยนแผนการเรี ยนรู้ ฯลฯ
ร่ วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที'เกี'ยวข้อง
(13) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี'ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ทั3งระบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ และสะสมหน่วยกิต
(14) ส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ตรงตามหลักสู ตร
(15) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(16) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(17) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(18) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย

ข้อ 29 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาชีพ มีหน้าที'และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี3
(1) จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่ วนบุคคลของแผนกวิชา
(2) จัดทําโครงการสอน และแผนจัดการเรี ยนรู้ของแผนกวิชา แผนการฝึ กเพื'อเตรี ยมบริ การ
วัสดุฝึก ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์การศึกษา
(3) ควบคุมดูแล ส่ งเสริ ม กํากับ ติดตามการเรี ยนการสอน แก้ปัญหาเกี'ยวกับการเรี ยนการ
สอน การฝึ กงานและการวัดผลประเมินผล ในแผนกวิชาให้เป็ นไปตามหลักสู ตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
(4) ติดตามและแนะนํา เกี'ยวกับการทํา โครงการฝึ ก โครงการสอนแผนการเรี ยนรู้ คู่มือครู
ใบงาน ตลอดจนแฟ้ มสะสมงานให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและแผนการจัดการเรี ยนการสอน
(5) สนับสนุนการพัฒนาการสอน การใช้อุปกรณ์การสอน การเขียนตําราเอกสาร และใบ
ช่วยสอนต่าง ๆ
(6) จัดหา ดูแลรักษาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ เครื' องจักร เครื' องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้
เป็ นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
(7) ควบคุมการใช้วสั ดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็ นไปตามใบ
งาน และประหยัด
(8) รับผิดชอบ ดูแลและพัฒนาสํานักงาน ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารโรงเรื อนให้
สะอาด เรี ยบร้อยทันสมัยอยูเ่ สมอ
(9) ปกครองดูแล บุคลาการในแผนกวิชาให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเสนอความดี ความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
(10)ดูแล รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาและลงทะเบียนผลิตผลที'เกิดจาก
การเรี ยนการสอนของแผนกวิชาตามที'ได้รับมอบหมาย
(11)ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(12) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(13) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 30 งานทะเบียน มีหน้าที'และความรับผิดชอบดังต่อไปนี3
(1) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที'ใช้ในงานทะเบียน
(2) ดําเนินการเกี'ยวกับการรับสมัครนักเรี ยน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
(3) ดําเนินการให้มีการขึ3นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
(4) ดําเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกําหนดการขอพักการเรี ยน
และแจ้งให้ผเู้ กี'ยวข้องทราบ

(5) จัดทําบัตรประจําตัวนักเรี ยน นักศึกษา
(6) ตรวจสอบรายชื'อ นักเรี ยน นักศึกษาที'ไม่มีสิทธิE สอบ ที'ตอ้ งสอบแก้ตวั สอบทดแทน พ้น
สภาพ เพื'อรายงานให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษาหรื อผูท้ ี'เกี'ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
(7) ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทํารายงานผลการเรี ยนเฉลี'ย
(GPA) และ ตําแหน่งเปอร์ เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง
(8) รับผลการประเมินผลการเรี ยนประจําภาค ซึ'งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ
แล้ว บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
(8) ให้บริ การเกี'ยวกับการออกหลักฐานทางการเรี ยน เช่น การออกสําเนาระเบียนแสดงผล
การเรี ยน ใบรับรองผลการเรี ยน ประกาศนียบัตร ฯลฯ
(10) รับและดําเนินการเกี'ยวกับคําร้องต่าง ๆ ของนักเรี ยนนักศึกษาที'เกี'ยวข้อง
กับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรี ยน การโอน ย้าย การเรี ยนภาคฤดูร้อน การขอเปลี'ยนชื'อ
ชื'อสกุล วันเดือนปี เกิด ฯลฯ
(11) ส่ งแบบสํารวจและรายงานต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั3งรายงานการเรี ยน
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
(12)จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสาร
อื'น ๆ ตามความจําเป็ นที'เกี'ยวกับงานทะเบียน
(13)พิจารณาเสนอผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา เพื'อทําลายเอกสารของงานทะเบียนตาม
ระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(14)ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(15) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(16) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(17) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 31 งานพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและประเมินผล มีหน้าที'และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี3
(1) ส่ งเสริ มสนับสนุน ให้ความร่ วมมือและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา
จัดทําเอกสารประกอบการสอน สื' อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนและสิ' งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
(2) รวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที'มีคุณค่าต่อการจัดการเรี ยนการสอน
(3) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สื'อโสตทางการศึกษา เพื'อใช้ในการจัดเรี ยนการสอนตามความ
เหมาะสม
(4) พัฒนาการวัดผลและประเมินผล และเผยแพร่ ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ทราบทัว' กัน
(5) ประสานคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื'อดําเนินงานที'

เกี'ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา เช่น วางแผนจัดเตรี ยมเครื' องมือและวุฒิบตั ร กําหนด
วัน เวลา และสถานที'ประเมิน ประชุมชี3แจงขั3นตอนการประเมินประเมินและสรุ ปผล เป็ นต้น
(6) กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลให้ถูกต้อง
(7) รวบรวมผลสรุ ปการเรี ยนส่ งงานทะเบียนเพื'อดําเนินการจัดทํารายงานผลการเรี ยนเฉลี'ย
(GPA) และตําแหน่งเปอร์ เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง
(8) พิจารณาตัดสิ นปั ญหาเกี'ยวกับการโอนผลการเรี ยน การวัดผลและประเมินผลการเรี ยน
(9) ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาเพื'ออนุมตั ิผลการ
สอบ
(10) ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ ทดสอบและจัดทําข้อสอบมาตรฐาน
(11) เก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรี ยนและเอกสารเกี'ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผลการเรี ยน ตามระเบียบที'เกี'ยวข้อง
(12) งานที'เกี'ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(13) การเทียบโอนผลการเรี ยน การเทียบโอนประสบการณ์และการศึกษาต่อเนื'อง
(14) การพัฒนาการเรี ยนรู้
(15) ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั3งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(16) ดูแล บํารุ งรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที'ได้รับมอบหมาย
(17) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลําดับชั3น
(18) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 32 ให้สถานศึกษาจัดทําแผนภูมิการบริ หารสถานศึกษา ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี3

หมวด 3
บุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงาน
________________________________
ข้อ 33 บุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วยประเภทและตําแหน่งดังต่อไปนี3
(1) ข้าราชการครู ได้แก่ บุคคลที'มีตาํ แหน่งซึ'งมีหน้าที'เป็ นผูส้ อน ดังนี3คือ
ก. ครู
ข. ครู ผชู้ ่วย

(2) บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่บุคคลที'มีตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษารวมทั3ง
ผูส้ นับสนุนการศึกษา ดังนี3คือ
ก. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ข.รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ค. ตําแหน่งที'เรี ยกชื'ออย่างอื'นตามที' ก.ค.ศ.กําหนด หรื อตําแหน่งของข้าราชการที' ก.ค.ศ.
นํามาใช้กาํ หนดให้เป็ นตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(3) บุคลากรอื'น ดังนี3
ก.พนักงานราชการ
ข. ลูกจ้างประจํา
ค.ลูกจ้างชัว' คราว
นอกจากบุคลากรในสถานศึกษาตามวรรคหนึ'งแล้วให้สถานศึกษาเชิญผูเ้ ชี'ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรื อเอกชน หรื อภูมิปัญญาท้องถิ'น มาให้ความรู้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแต่ละสาขาวิชาที'เปิ ดทําการสอนด้วย
ข้อ 34 ให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษา เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถานศึกษามีหน้าที'และความ
รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริ หารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบตั ิงาน การ
ควบคุม กํากับ ดูแลเกี'ยวกับการบริ หารงานวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงานทัว' ไป งาน
อื'นที'เกี'ยวข้องและที'ได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานที'ปฏิบตั ิดงั นี3คือ
(1) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอาํ นาจหน้าที'บริ หารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
(2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี'ยวกับกิจการของสถานศึกษา
(3) จัดทําและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้การพัฒนาสื' อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
(4) ส่ งเสริ มและจัดการศึกษา ฝึ กอบรมให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมายทั3งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
(5) จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(6) บริ หารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
(7) วางแผนการบริ หารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั3งการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน วินยั การรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์
(8) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(9) ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื'อง

(10) ประสานความร่ วมมือกับชุมชนและท้องถิ'น ในการระดมทรัพยากรเพื'อการศึกษาและ
ให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชน
(11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
(12) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
(13) เป็ นผูแ้ ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว' ไป รวมทั3งการจัดทํานิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที'สถานศึกษาได้รับ ตามที'ได้รับมอบอํานาจ
(14) ปฏิบตั ิงานอื'นที'เกี'ยวข้อง และที'ได้รับมอบหมาย
ข้อ 35 รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา มีหน้าที'และความรับผิดชอบรองจากผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา โดยปฏิบตั ิงานตามที'ได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาในการช่วยบริ หารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบตั ิงาน การควบคุม กํากับ ดูแล เกี'ยวกับการบริ หารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุคคล การบริ หารทัว' ไปและงานอื'นที'เกี'ยวข้องโดยมีลกั ษณะงานที'ปฏิบตั ิรองจากผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา โดยช่วยปฏิบตั ิราชการในเรื' องต่อไปนี3คือ
(1) บริ หารกิจการสถานศึกษาให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
(2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
(3) จัดทําและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้การพัฒนาสื' อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
(4) ส่ งเสริ มและจัดการศึกษา ฝึ กอบรมให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมายทั3งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย
(5) จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(6) การบริ หารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื'น
(7) วางแผนการบริ หารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั3งการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน วินยั การรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั และการออกจากราชการ
(8) จัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(9) ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื'อง
(10) ประสานความร่ วมมือกับชุมชนและท้องถิ'นในการระดมทรัพยากรเพื'อการศึกษาและ
ให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชน
(11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
(12) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
(13) ปฏิบตั ิงานอื'นตามที'ได้รับมอบหมาย

ข้อ 36 ครู ผชู้ ่วย มีหน้าที'และความรับผิดชอบเกี'ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ พัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที'ในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มก่อนแต่งตั3งให้ดาํ รงตําแหน่งครู และปฏิบตั ิหน้าที'อื'นตามที'ได้รับมอบหมายโดยมีลกั ษณะงานที'ปฏิบตั ิ
ดังนี3คือ
(1) ปฏิบตั ิงานเกี'ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที'หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(2) จัดอบรมสั'งสอนและจัดกิจกรรมเพื'อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที'พึงประสงค์
(3) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบตั ิงานเกี'ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
(5) ปฏิบตั ิหน้าที'อื'นตามที'ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
ข้อ 37 ครู มีหน้าที'และความรับผิดชอบเกี'ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ พัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่ วมมือกับ
ผูป้ กครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื'อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยน การบริ การสังคมด้านวิชาการและ
ด้านวิชาชีพ และปฏิบตั ิหน้าที'อื'นตามที'ได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานที'ปฏิบตั ิดงั นี3คือ
(1) ปฏิบตั ิงานเกี'ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที'หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(2) จัดอบรมสั'งสอน และจัดกิจกรรมเพื'อพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มีคุณลักษณะที'พึงประสงค์
(3) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบตั ิงานเกี'ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
(5) ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื'อ
ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
(6) ทํานุบาํ รุ ง ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ'น
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเพื'อนํามาพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง' ขึ3น
(8) ปฏิบตั ิหน้าที'อื'นตามที'ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
ข้อ 38 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชัว' คราว มีหน้าที'และความรับผิดชอบ
ตามที'ผบู้ งั คับบัญชามอบหมายให้ปฏิบตั ิ
ข้อ 39 หน้าที'และความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ที'มิได้กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบนี3ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั'ง แบบแผน และขนบธรรมเนียมของทางราชการ
ข้อ 40 ให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั3ง มอบหมายและเปลี'ยนแปลง
บุคลากรในสถานศึกษา ให้ทาํ หน้าที'ต่าง ๆ ตามระเบียบนี3 แล้วรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

หมวด 4
คณะกรรมการในสถานศึกษา
________________________________
ข้อ 41 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาตามที'กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื'อทําหน้าที'กาํ กับและส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ข้อ 42 ให้มีคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ซึ'งแต่งตั3งโดยผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
เพื'อทําหน้าที'เป็ นผูช้ ่วยเหลือในการบริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย
(1) ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา เป็ นประธานกรรมการ
(2) รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาทุกฝ่ าย เป็ นกรรมการ
(3) ผูแ้ ทนจากฝ่ ายต่าง ๆ ฝ่ ายละหนึ'งคน เป็ นกรรมการ
(4) ครู ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน เป็ นกรรมการให้ประธานกรรมการเลือก
กรรมการหนึ'งคนทําหน้าที'กรรมการและเลขานุการ
ข้อ 43 ครู ผทู้ รงคุณวุฒิ ตามข้อ 42 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี3
(1) เป็ นผูม้ ีอายุราชการไม่นอ้ ยกว่าห้าปี เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเพื'อประโยชน์ของสถานศึกษา
จะแต่งตั3งผูม้ ีอายุราชการน้อยกว่าห้าปี ก็ได้
(2) เป็ นผูม้ ีความรู้ มีความสามารถและมีประสบการณ์ดี
(3) เป็ นผูม้ ีวนิ ยั มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที'ราชการด้วยความเสี ยสละ เพื'อความเจริ ญของสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
ข้อ 44 คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นตําแหน่งวาระละสองปี การศึกษาในกรณี ที'
กรรมการบริ หารสถานศึกษาว่างลง หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที'ได้ ถ้าเป็ นตําแหน่งประธานกรรมการให้รอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาทําหน้าที'ประธานกรรมการแทน ถ้าเป็ น
ตําแหน่งกรรมการหรื อกรรมการและเลขานุการให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษาแต่งตั3งกรรมการแทนตามข้อ 42 หรื อ
ข้อ 43 แล้วแต่กรณี และให้ผทู้ ี'ได้รับการแต่งตั3งอยูใ่ นตําแหน่งเท่าเวลาที'เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารสถานศึกษา
นั3น ถ้าวาระของคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาที'มีตาํ แหน่งว่างลงหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที'ได้น3 นั เหลือไม่
ถึงเก้าสิ บวันจะไม่แต่งตั3งแทนก็ได้
ข้อ 45 คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา มีหน้าที'เป็ นผูช้ ่วยเหลือในการบริ หารสถานศึกษา
โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเกี'ยวกับเรื' องต่าง ๆ ดังนี3คือ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบตั ิราชการรายปี
(2) การจัดการศึกษา ฝึ กอบรมและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน
(3) การพัฒนาหลักสู ตร การเปิ ดสอนหรื อการยกเลิกการสอนแผนกวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
(4) การกําหนดหรื อการปรับปรุ งเปลี'ยนแปลงระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
(5) เรื' องอื'น ๆ ที'ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา

ข้อ 46 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละหนึ'งครั3ง ใน
การประชุมแต่ละครั3งต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึ'งหนึ'งของจํานวนกรรมการทั3งหมดจึงจะเป็ น
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที'ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที'ได้ให้ประธานกรรมการ
มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาคนหนึ'งทําหน้าที'ประธานของที'ประชุมในกรณี ที'ประธานกรรมการ
ไม่สามารถมอบหมายได้ ให้ที'ประชุมเลือกรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาคนหนึ'ง ทําหน้าที'ประธานที'ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ถ้ามีวาระการประชุมที'มีการพิจารณาเรื' อง
เกี'ยวกับกรรมการผูใ้ ดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ 3 นั ไม่มีสิทธิเข้าประชุมในวาระนั3น
การวินิจฉัยชี3ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที'ประชุม มีสิทธิออก
เสี ยงเพิ'มขึ3นอีกหนึ'งเสี ยงชี3ขาด
ให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษารายงานผลการประชุม ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทราบทุกครั3ง ภายใน สิ บห้าวันนับแต่วนั ประชุม
หมวด a
บทเฉพาะกาล
________________________________
ข้อ Jf ในระหว่างที'ยงั ไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาตามข้อ JL
ให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษาแต่งตั3งคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ตามข้อ JH เพื'อทําหน้าที'คณะกรรมการ
สถานศึกษาไปพลางก่อน
ข้อ JV สถานศึกษาใดมีการแต่งตั3งคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อคณะกรรมการที'ปรึ กษา
ไว้ก่อนระเบียบนี3ใช้บงั คับให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าที'ที'ได้รับแต่งตั3งต่อไป จนกว่าจะครบวาระ
แล้วให้สถานศึกษาดําเนินการแต่งตั3งคณะกรรมการขึ3นใหม่ตามที'กาํ หนดไว้ในระเบียบนี3
ข้อ JG ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที'

(นายวีระศักดิE วงษ์สมบัติ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

=. ผู้ปกครองและชุ มชน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. HIJH ตามความมุ่งหมายและหลักการการจัด
การศึกษา
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ ยดึ หลัก
- การศึกษาตลอดชีวติ
- ให้สังคมมีส่วนร่ วม
- มีกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื'อง
มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้ างและกระบวนการ
- มีเอกภาพ มีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
- มีการกระจายอํานาจไปสู่ เขตพื3นที'การศึกษา
- มีการจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
- มีหลักการ ส่ งเสริ ม มาตรฐานวิชาชีพครู
- มีส่วนร่ วมของบุคคล ชุมชน ครอบครัว
ผูป้ กครองและชุมชนจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา ดังนี3
L. กําหนดเป้ าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการแสดง
ความคิดเห็น การเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น
- กําหนดหลักสู ตร
- กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
- กิจกรรมตามโอกาส และวาระต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศ การประชุมผูป้ กครอง พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร การจัดนิทรรศการทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา หรื อกิจกรรมอื'น ๆ ตามโอกาสที'
เหมาะสม
H. ร่ วมรับผิดชอบในการอบรม ดูแล ความประพฤติของนักเรี ยน นักศึกษา เช่นการเฝ้ าระวัง
การเสพสิ' งเสพติด การเที'ยวเตร่ ในเวลากลางคืน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
T. ร่ วมแก้ปัญหาที'อาจจะเกิดขึ3นจากความประพฤติของนักเรี ยน นักศึกษา
J. พิจารณาตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการที'ปรึ กษา

บทที M บทบาทหน้ าทีของนักเรียน
1. ข้ อกําหนดทีนักศึกษาต้ องปฏิบัติ และกฎระเบียบของวิทยาลัย

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการเคารพของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. :a9O
---------------------------------------------โดยที'เป็ นการปรับปรุ งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเคารพนักเรี ยน
พุทธศักราช 2530 เสี ยใหม่ ให้เหมาะสมยิง' ขึ3น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' 216 ลงวันที' 29
กันยายน 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบ ดังนี3
ข้ อ 1ระเบียบนี3เรี ยกว่า"ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเคารพของนักเรี ยนและ
นักศึกษา พ.ศ.2530"
ข้ อ 2 ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงธรรมการ เรื' องการเคารพของนักเรี ยนและนักศึกษา
พุทธศักราช 2482 บรรดาระเบียบข้อบังคับและคําสั'งอื'นใดในส่ วนที'กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3 ซึ'งขัดแย้ง
กับระเบียบนี3ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี3
"นักเรี ยนและนักศึกษา" หมายความว่า บุคคลที'กาํ ลังเรี ยนอยูใ่ นสถานศึกษา
"สถานศึกษา" หมายความว่า โรงเรี ยน วิทยาลัย หรื อสถานศึกษาที'เรี ยกชื'ออย่างอื'นที'อยู่
ในความควบคุมดูแลของการะทรวงศึกษาธิการ
ข้ อ 5 การทําความเคารพในห้องเรี ยน
5.1 เมื'อผูค้ วรเคารพเข้ามาในห้องเรี ยน ให้หวั หน้าห้องเรี ยนเป็ นผูบ้ อกทําความเคารพ
ทันที นัง' ตัวตรง แล้วบอกว่า "เคารพ" ให้นกั เรี ยนหรื อนักศึกษายืนตรงแล้วไหว้ เมื'อได้รับคําสั'งจากผูร้ ับความ
เคารพให้นง'ั จึงนัง'
5.2 เมื'อนักเรี ยนหรื อนักศึกษาจะพูดกับครู ให้ยนื ตรง เมื'อไปพบครู หรื อเมื'อกลับมาที'
โต๊ะเรี ยนให้ใช้วธิ ีไหว้
5.3 การเคารพผูค้ วรเคารพทางศาสนา ให้ทาํ ความเคารพตามประเพณี นิยม

ข้ อ 6 การทําความเคารพของนักเรี ยนหรื อนักศึกษานอกห้องเรี ยน
6.1 นักเรี ยนและนักศึกษาทั3งชายและหญิง เมื'ออยูใ่ นแถว ให้ใช้คาํ ว่า "แถวตรง"
6.2 การเคารพผูค้ วรเคารพทางศาสนา ให้ทาํ ความเคารพตามประเพณี นิยม
ข้ อ 7 การทําความเคารพของนักเรี ยนหรื อนักศึกษาในโอกาสอื'น
7.1 เมื'ออยูก่ บั ที' มีผคู้ วรเคารพมา ให้ยนื ตรงแล้วไหว้
7.2 เมื'อเดินสวนกับผูค้ วรเคารพ นักเรี ยนและนักศึกษาต้องหยุด หันหน้าไปทางผู้ ควร
เคารพ ยืนตรงแล้วไหว้ เมื'อผูค้ วรเคารพผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป
7.3 เมื'อผูค้ วรเคารพอยูก่ บั ที' นักเรี ยนนักศึกษาเดินผ่านไป ให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้แล้ว
จึงเดินผ่านไป โดยก้มตัวเล็กน้อย
7.4 หากนักเรี ยนและนักศึกษาพบผูค้ วรเคารพคนเดียวกัน มากกว่าหนึ'งครั3งในวันนั3น
ให้ทาํ ความเคารพเพียงครั3งเดียว
ข้ อ 8 การทําความเคารพของนักเรี ยนและนักศึกษาขณะอยูใ่ นยานพาหนะ เมื'อสวนกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรื อผูแ้ ทนพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชวงศ์ ธงมหาราช ธง
ประจํากองทหาร ธงประจํากองลูกเสื อ
8.1 ถ้าอยูใ่ นยาพาหนะสาธารณะ เช่น รถโยสารประจําทาง หรื อยาพาหนะที'ไม่สะดวก
แก่การออกมาทําความเคารพ เช่น รถยนต์ รถรับจ้าง รถบรรทุก ให้อยูใ่ นยานพาหนะนั3นด้วยความสํารวม
8.2 ถ้าอยูใ่ นยานพาหนะ ที'สามารถออกมาทําความเคารพได้สะดวก เช่น
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ให้หยุดและออกจากยานพาหนะ แล้วแสดงความเคารพ
ข้ อ 9 นักเรี ยนและนักศึกษาไม่ตอ้ งทําความเคารพในโอกาสต่อไปนี3
9.1 เมื'อได้รับอนุญาต
9.2 เมื'อขับขี'ยานพาหนะ หรื อเมื'อยูใ่ นที'คบั ขัน
ข้ อ 10 นักเรี ยนหรื อนักศึกษาที'เป็ นลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์หรื อ
นักศึกษาวิชาทหาร
การแสดงความเคารพให้ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการนั3น
ข้ อ 11 การแสดงความเคารพ ต้องให้เหมาะสมแก่เวลา สถานที' และบุคคล
ข้ อ 12 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที' 24 เมษายน 2530
ลงชื'อ มารุ ต บุนนาค
(นายมารุ ต บุนนาค)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่ มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
ว่าด้ วยการแต่ งกายนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2549
------------------------------------------วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี เห็นสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยเครื' องแบบ
นักเรี ยน นักศึกษา ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพและให้เป็ นไปตามนัยแห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื' องแบบนักเรี ยน นักศึกษา พ.ศ. 2527 แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' 2)
พ.ศ. 25401 (ฉบับที' 3) พ.ศ. 2542 และ(ฉบับที' 4) พ.ศ. 2546
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี จึงวางระเบียบเกี'ยวกับการแต่งของ
นักเรี ยน นักศึกษาของวิทยาลัยฯไว้ดงั นี3
ข้ อ 1. ระเบียบนี3เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี ว่าด้วยการ
แต่งกายนักเรี ยน นักศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้ อ 2. บรรดาระเบียบข้อบังคับและคําสั'งอื'นได ที'กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3หรื อซึ'งขัดแย้งกับระเบียบนี3
ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้ อ 3. ระเบียบนี3ใช้บงั คับแก่นกั เรี ยน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ข้ อ 4. คําว่า “เครื' องแบบและการแต่งกาย” ในระเบียบนี3หมายถึง
4.1 เครื' องแบบและการแต่งกายของนักเรี ยน นักศึกษาที'อยูใ่ นระหว่างการเรี ยนการสอนและการทํา
กิจกรรม
4.2 เครื' องแบบและการแต่งกายขณะเรี ยนวิชาภาคทฤษฎี
4.3 เครื' องแบบและการแต่งกายขณะเรี ยนวิชาภาคปฏิบตั ิ
4.4 เครื' องแบบและการแต่งกายขณะเรี ยนภาคปฏิบตั ิ วิชาพลานามัย
ข้ อ 5. เครื' องแบบและการแต่งกายขณะเรี ยนภาคทฤษฎี
5.1 นักเรียน นักศึกษา ชาย
5.1.1 เสื3 อ แบบเสื3 อเชิ3ตคอตั3ง ผ้าขาวเกลี3ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป แขนสั'นเพียงข้อศอก ผ่าอก
ตลอด มีสาบพับออกด้านนอกประมาณ 3 ซม. ใช้กระดุมสี ขาวกลมและที'มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.
มีกระเป๋ าที'อกซ้าย ขนาดกว้าง 8-12 ซม. แบบสุ ขภาพไม่ตกแต่ง ไม่มีกระดุม ที'อกขวามีป้ายชื'อ-สกุล ปักด้วยด้ายสี
นํ3าเงิน สําหรับ ปวช. ส่ วน ปวส. ใช้ป้ายชื'อและติดเข็มตราวิทยาลัย เหนือชื'อ เพื'อแสดงระดับชั3น แผนก ที'ปกเสื3 อ
ด้านซ้ายปักทึบตามแบบและใช้สีตามแบบและใช้สีตามแผนกวิชา เวลา สวมเสื3 อให้เก็บชายเสื3 อไว้ในกางเกงให้
เรี ยนร้อยตลอดเวลาที'สวมใส่

5.1.2 กางเกง กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุ ภาพ สี กรมท่า ผ้าเนื3อเกลี3ยงขนาดพอเหมาะกับรู ปทรงไม่
รัดรู ป ไม่หลวมเกินไป ขายาวเสมอข้อเท้ายืนตรง ปลายขากางเกงวัดรอบวงไม่ต'าํ กว่า 43 ซม. ไม่เกิน 50 ซม.มีหู
สําหรับสอดเข็มขัด ผ่าส่ วนหน้า มีกระเป๋ าตามแนวตะเข็บข้าง ๆ ละ 1 กระเป๋ า
5.1.3 เข็มขัดหนังสี ดาํ ขนาดกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสี ดาํ 1 ปลอกและใช้หวั เข็มขัดโลหะมีเครื' องหมาย
ตราดุนวิทยาลัยฯ
5.1.4 รองเท้าหนังดําสนิท ชนิดหุ ม้ ส้นมีเชือกผูกสี ดาํ ทรงสุ ภาพ ไม่มีลวดลายและใช้ถุงสั3นสี ดาํ ไม่มี
ลวดลาย
5.1.5 ทรงผมตัดสั3นสุ ภาพไม่ปล่อยรุ งรังหรื อปรกหน้า ข้างบนยาวหวีได้เรี ยนร้อยและสวยงานแต่ไม่เกิน
5 ซม. ห้ามตกแต่งหรื อดัดแปลงจนผิดไปจากปกติ
5.1.6 อื'นๆห้ามไว้หนวดหรื อเครา ห้ามโกนคิ3ว โกนศีรษะยกเว้นบวชหรื อมีความจําเป็ นเฉพาะกรณี เช่น
ผ่าตัด มีโรคติดต่อ
5.2 นักเรียนนักศึกษาหญิง
5.2.1 เสื3 อ ผ้าขาวเกลี3ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร คอเชิ3ต ผ่าอกตลอดและมีสาบกว้าง 3 ซม. มีกระดุม
โลหะตราวิทยาลัย 4 เม็ด แขนยาวเหนือศอกประมาณ 2 นิ3ว เวลาสวมเสื3 อให้เก็บชายเสื3 อไว้ในตัวกระโปรง
5.2.2 กระโปรง สี กรมท่าไม่มีลวดลาย ผ้าเนื3อเกลี3ยงขอบกว้างประมาณ 1-1/2 นิ3วเป็ นแบบจีบรอบตัวยาว
คลุมเข่า 4 นิ3ว เป็ นกระโปรงเข้ารู ปป้ ายช้าง ด้านหน้าด้านหลังเรี ยบ ไม่มีป้ายหรื อเกยหรื อผ่าติดซิบข้าง
5.2.3 เข็มขัด หนังสี ดาํ ขนาดกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสี เดียวกันกับเข็มขัด 1 ปลอกขนาดกว้าง 1 ซม. และ
ใช้หวั เข็มขัดโลหะมีเครื' องหมายตราดุนวิทยาลัยฯ
5.2.4 รองเท้าหนัง แบบหุ ม้ ส้น หุ ม้ ปลายเท้า สี ดาํ ไม่มีลวดลาย ส้นสู งไม่เกิน 2 นิ3ว ไม่มีเชือกผูกไม่สวม
ถุงเท้า
5.2.5 ทรงผม ทรงสุ ภาพ ไม่พองฟูหรื อรุ งรังจนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยนไว้ยาวได้ แต่ตอ้ งรวบให้
เรี ยบร้อยด้วยโบว์สีดาํ กรมท่า นํ3าตาล นํ3าเงิน และขาว
5.2.6 การประดับ การแต่งกายอื'น ๆ ห้ามนักเรี ยน นักศึกษาใช้เครื' องประดับมีค่าเช่น แหวน สร้อยคอ
สร้อยข้อมือ กําไล ตุม้ หู ห้ามไว้เล็บยาวและแต่งหน้าด้วยเครื' องสําอาง เช่น เขียนคิ3ว ทาปาก เขียนตา ฯลฯ จนดูไม่
เหมาะสมกับสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
ข้ อ 6. เครื' องแบบการแต่งกายขณะเรี ยนภาคปฏิบตั ิวชิ าพลานามัย ให้เป็ นไปตามที'ทางวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ 7. เครื' องแบบและการแต่งกายในขณะออกฝึ กงานในสถาน ประกอบการ ให้แต่งชุดเครื' องแบบ
นักเรี ยน นักศึกษาและหรื อที'สถานประกอบการกําหนด

ข้ อ 8 การฝ่ าฝื นระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนี3 มีความผิดและจะได้รับโทษดังนี3
-ว่ากล่าวตักเตือน
-ทําทัณฑ์บน
-ตัดคะแนนความประพฤติ
-ทํากิจกรรมเพื'อให้ปรับเปลี'ยนพฤติกรรม
ข้ อ 9 ให้ใช้ระเบียบตั3งแต่วนั ที' L เมษายน พ.ศ 2549 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที' 10 เมษายน 2549

(นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตีFยว)
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุ พรรณบุรี

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือง ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
โดยที'เป็ นการสมควรปรับปรุ งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื' องผูป้ กครองนักเรี ยนให้
เหมาะสมยิง' ขึ3น
ฉะนั3นอาศัยอํานาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' 216 ลงวันที' 29 กันยายน
2515 จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื' องผูป้ กครองนักเรี ยน ลงวันที' 19 มกราคม พ.ศ.2503 และให้
ผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษาที'กาํ ลังรับการศึกษาระดับตํ'ากว่าปริ ญญาตรี ในสถานศึกษาของการะทรวงศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบตั ิดงั นี3
1. “ผูป้ กครอง” หมายความว่า บุคคลซึ'งรับนักเรี ยนหรื อนักศึกษาไว้ในความปกครอง หรื ออุปการะเลี3ยง
ดูหรื อบุคคลที'นกั เรี ยนหรื อนักศึกษานั3นอาศัยอยู่
2. ให้นกั เรี ยนทุกระดับต้องมีผปู้ กครอง
3. ในวันมอบตัวผูป้ กครองต้องมาด้วย
4. ผูป้ กครองต้องให้ความร่ วมมือในการดูแลนักเรี ยน
5. ผูป้ กครองต้องติดต่อกับสถานประจํา
6. เมื'อนักเรี ยนย้ายผูป้ กครองต้องทางโรงเรี ยน
7. นักเรี ยนต้องทุกคนต้องถูกตรวจหลักฐานประจํา
ประกาศ ณ วันที' 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525

ลงชื'อ ก่อ สวัสดิพาณิชย์

(นายก่อ สวัสดิพาณิ ชย์)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการปฏิบตั ิราชการ
แทนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่ มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตัดคะแนน ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2550
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 1 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื' อง กําหนดความประพฤติของ
นักเรี ยน นักศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี จึงวางหลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความ
ประพฤตินกั เรี ยนนักศึกษาเพื'อถือปฏิบตั ิดงั นี3
1.นักเรี ยน/นักศึกษาทุกคนมีคะแนนความประพฤติในภาคเรี ยนหนึ'ง 30 คะแนน
2.นักเรี ยน/นักศึกษาคนใดถูกตัดคะแนนรวม 10 คะแนนให้วา่ กล่าวตักเตือนเป็ นลายลักษณ์
อักษร
3.นักเรี ยน/นักศึกษาคนใดถูกตัดคะแนนรวม 15 คะแนนให้ทาํ ทัณฑ์บน
4.นักเรี ยน/นักศึกษาคนใดถูกตัดคะแนนรวม 20 คะแนน ให้ส'งั พักการเรี ยนครั3งหนึ'งไม่เกิน 7 วัน
5.นักเรี ยน/นักศึกษาคนใดถูกตัดคะแนนรวม 30 คะแนน ให้ส'งั พักการเรี ยน 1 ภาคเรี ยน
ก.ความประพฤติผดิ ทีต้ องตัดคะแนน
1.ความผิดทีต้ องถูกตัดคะแนน 5 คะแนน
1.1แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
1.2ออกนอกบริ เวณสถานศึกษาในเวลาเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.3มีอุปกรณ์การเล่นการพนันไว้ในครอบครอง
1.4เปิ ดเครื' องรับ หรื อใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยูใ่ นชั3นเรี ยน
1.5ลักษณะความผิดอื'น ๆ ตามที'สถานศึกษาเห็นสมควร
2.ความผิดทีต้ องถูกตัดคะแนน 10 คะแนน
2.1แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ
2.2สู บบุหรี' ในที'เปิ ดเผย
2.3ขัดคําสั'งที'ชอบของครู
2.4มีพฤติกรรมหนีเรี ยน
2.5เข้าไปในที'หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อเข้าไปในแหล่งอบายมุข แหล่งมัว' สุ ม
2.6ทําผิดระเบียบการใช้อาคารสถานที'
2.7ลักษณะความผิดอื'น ๆ ตามที'เห็นสมควร

3. ความผิดทีต้ องถูกตัดคะแนน 15 คะแนน
3.1ก่อความเดือดร้อนแก่ผอู้ ื'น หรื อก่อการวิวาทชกต่อย และกระทําการให้เกิดการแตกความ
สามัคคี
3.2ยุยงส่ งเสริ มให้เกิดความกระด้างกระเดื'อง และฝ่ าฝื นระเบียบสถานศึกษา
3.3ดื'มสุ ราหรื อของมึนเมา
3.4เล่นการพนัน
3.5มีอาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิดไว้ในครองครอง
4.ความผิดทีต้ องถูกตัดคะแนน 20 คะแนน
4.1ความผิดที'นกั เรี ยน/นักศึกษาทําความผิดบ่อยครั3ง และยังไม่เข็ดหลาบ
4.2ประพฤติไม่เหมาะสมกับวัย หรื อสภาพของนักเรี ยน นักศึกษา หรื อประพฤติชูส้ าว
4.3แอบอ้างเอาชื'อของสถานศึกษาไปดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ'งโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิด
ความเสี ยหายแก่ชื'อเสี ยงของสถานศึกษา
4.4นําทรัพย์สินของสถานศึกษา หรื อของผูอ้ ื'นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.5กระทําการลบหลู่ครู -อาจารย์
4.6ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุก แต่ให้รอลงอาญา
4.7ความผิดอื'น ๆ ตามที'เห็นสมควร
5.ความผิดทีต้ องถูกตัดคะแนน 30 คะแนน
5.1เสพของมึนเมา หรื อสารเสพติด และมีอาการอาละวาด
5.2ทําลายทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยเจตนา
5.3ทําการประทุษร้ายผูอ้ ื'น
5.4ปลอมแปลงเอกสาร หรื อหลักฐานทางราชการ
5.5ความผิดอื'น ๆ ตามที'เห็นสมควร
ข.ความประพฤติผดิ ทีต้ องลงโทษให้ ออก
1.ขโมยทรัพย์สินของสถานศึกษา หรื อของผูอ้ ื'น และปรากฏหลักฐานแน่ชดั
2.ทําลายทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยเจตนา ให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
3.ซ่องสุ ม ก่อกวนความสงบเรี ยบร้อย และกระทําตนเป็ นอันธพาล
4.ต้องหาในคดีอาญา และถูกตัดสิ นลงโทษจําคุก
5.ประพฤติผดิ ศีลธรรมอย่างร้ายแรง
6.มีสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงไว้ในครอบครอง หรื อมีไว้เพื'อจําหน่าย
7.ทําให้ชื'อเสี ยงของสถานศึกษาเสี ยหายอย่างร้ายแรง

ค. อํานาจการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
1. ครั3งละไม่เกิน 5 คะแนน ครู แต่ละคนมีสิทธิEส'งั ตัดคะแนน พร้อมทั3งมีหลักฐานประกอบแล้วรายงานให้
หัวหน้าสถานศึกษา
ทราบตามลําดับขั3น
2. ครั3งละไม่เกิน 10 คะแนนขึ3นไป เป็ นอํานาจของหัวหน้าสถานศึกษา รองหัวหน้าสถานศึกษา และหัวหน้า
งานปกครอง
3. ครั3งละเกินกว่า 10 คะแนนขึ3นไป เป็ นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาคะแนนความประพฤตินกั เรี ยน
นักศึกษา
ง. ในการประชุ มพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ให้ ครู ทปรึ
ี กษาของนักเรียน
นักศึกษาทีกระทําความผิดเข้ าร่ วมพิจารณาและให้ ความเห็นแก่คณะกรรมการด้ วย แต่ ไม่ มีสิทธ์ ออกเสี ยงลงมติ
จ. การพิจารณาสั งตัดคะแนนความประพฤติ ในการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติครั&ง
เกินกว่า 10 คะแนน ขึน& ไปหรือลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ให้ จัดทําประกาศ 5 ฉบับ
1. แจ้งผูป้ กครอง 1 ฉบับ
2. แจ้งครู ที'ปรึ กษา 1 ฉบับ
3. แจ้งหัวหน้าแผนกวิชา 1 ฉบับ
4. งานปกครองเก็บไว้เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับ
5. ปิ ดประกาศให้นกั เรี ยน นักศึกษาทราบ 1 ฉบับ

ประกาศ ณ วันที 10 พฤษภาคม พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. :a9:
-----------------------เนื'องจากรัฐบาลมีนโยบายหลักที'จะปลูกฝังเยาวชนของชาติไทยให้มี คุณธรรม ระเบียบวินยั
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และเลื'อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข การดํารงส่ งเสริ มเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเป็ นเอกราชความ
มัน' คงของชาติ เพื'อเป็ นการสนองนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา
ฉะนั3น อาศัยอํานาจตามความในข้อ HT แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที' HLS ลงวันที' HG
กันยายน พ.ศ. HILI กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี3
ข้อ L. ระเบียบนี3 เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. HITH“
ข้อ H. ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่ปีการศึกษา HITH เป็ นต้นไป
ข้อ T. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. HIHM
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสั'งอื'นใด ที'ได้กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3 หรื อซึ'งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี3 ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ J. หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
J.L. จะต้องเป็ นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาส่ งเสริ ม
ความเจริ ญและความมัน' คงของชาติ
J.H. จะต้องเป็ นไปเพื'อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
ประมุข
J.T. จะต้องเป็ นไปเพื'อส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีระเบียบวินยั ในตนเอง
J.J. จะต้องเป็ นไปเพื'อส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรี ยนและครู
J.I. จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
J.S. จะต้องมีโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรม โครงการและระเบียบข้อบังคับ
จะต้องเป็ นของสถานศึกษา
J.f. ทุกกิจกรรมจะต้องมีครู อาจารย์ในโรงเรี ยนเข้าร่ วมรับผิดชอบดําเนินการ
J.V. บุคลากรที'เกี'ยวข้องกับการจัดกิจกรรมจะต้องเป็ นบุคคลที'ปัจจุบนั อยูใ่ นสถานศึกษานั3น
เว้นแต่วทิ ยากรให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา

J.G. การจัดให้กิจกรรมเลือกใด ๆ หรื อไม่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษานั3น ๆ
J.LM. ให้สถานศึกษาควบคุมเรื' องการจ่ายเงินหรื อพัสดุของอื'น ๆ ให้เป็ นการประหยัดและเป็ นไป
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื'อความมัน' คงและปลอดภัยของชาติ
J.LLในกรณี ที'หวั หน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมใด ๆ ไม่เหมาะสมมีการกระทําหรื อ
อาจนํามาซึ'งภยันตรายต่อความมัน' คงของชาติ ให้หวั หน้าสถานศึกษาสั'งยกเลิกกิจกรรมนั3น ๆ เสี ย
ข้อ I. ให้อธิบดีกรมเจ้าสังกัดสถานศึกษานั3น ๆ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที' HG ธันวาคม พ.ศ .HITH
(ลงชื'อ) พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
(มานะ รัตนโกเศศ)
รัฐมนตรี ว า่ การกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่ มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
ว่าด้ วยการจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
พ.ศ. :a=O (แก้ไข พ.ศ. :a=N)
-----------------------------อาศัยอํานาจตามข้อ J แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. HITH วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี จึงกําหนดระเบียบ
ข้อบังคับกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา ในสถานศึกษาเพื'อปฏิบตั ิให้สอดคล้องตรงกัน ดังนี3
ข้อ L ระเบียบนี3 เรี ยกว่า ระเบียบข้อบังคับกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษาในสถานศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี พ.ศ. HIJM
ข้อ H ระเบียบนี3มีผลบังคับใช้ต3 งั แต่ปีการศึกษา HIJM เป็ นต้นไป
ข้อ T ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี ว่าด้วยการจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรบรรดาระเบียบข้อบังคับ หรื อคําสั'งอื'นใด ที'ได้กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี3หรื อซึ'งขัดแย้ง
กับระเบียบนี3ให้ใช้ระเบียบนี3แทน
ข้อ J ในระเบียบนี3
“สถานศึกษา” หมายถึง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
“นักเรี ยน” หมายถึง ผูท้ ี'เรี ยนอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่าง
บรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
“นักศึกษา” หมายถึง ผูท้ ี'เรี ยนอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั3นสู ง (ปวส.) วิทยาลัย
สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
“องค์การวิชาชีพ” หมายความว่า องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัย
สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
และหรื อองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี (อธท.)
ซึ'งเป็ นไปตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
HITI
“ชมรม” หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษาขององค์การวิชาชีพใด ๆ หน่วยวิทยาลัย
สารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุ พรรณบุรี
“ หัวหน้าสถานศึกษา” หมายถึง ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัด
สุ พรรณบุรี

หมวด
สิ ทธิและหน้ าทีของสมาชิก
ข้อ I นักเรี ยน นักศึกษาทุกคนในสถานศึกษาซึ'งได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชาโดยสมบูรณ์แล้วต้อง
เป็ นสมาชิกองค์การ นักวิชาชีพ ตามสังกัดสาขาที'เรี ยน
ข้อ S สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพหน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัด
สุ พรรณบุรี มีสิทธิและหน้าที'
S.L ชําระค่าลงทะเบียนสมาชิกองค์การวิชาชีพเป็ นรายภาคเรี ยนตามที'หน่วยกําหนดทุกภาค
เรี ยน
S.H ชําระค่ากิจกรรม (ถ้ามี) ให้แก่เหรัญญิกขององ์การวิชาชีพ
S.T เป็ นสมาชิกชมรมใดชมรมหนึ'ง ที'องค์การวิชาชีพจัดตั3งขึ3น
S.J มีสิทธิเข้าร่ วมกิจกรรมและใช้บริ การต่าง ๆ ที'ชมรมหรื อองค์การวิชาชีพจัดขึ3นทั3งในระดับ
หน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
S.I มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี'ยวกับกิจกรรมของชมรมหรื อขององค์การวิชาชีพ ซึ'งต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับ และระเบียบของรมรมและขององค์การวิชาชีพ
S.S มีสิทธิยา้ ยชมรมได้ตามความจําเป็ นโดยไม่ตอ้ งชําระค่าลงทะเบียนใหม่
S.f มีสิทธิได้รับการพิจารณาประเมินสถานสภาพสมาชิกเพื'อเลื'อนระดับหรื อรับรางวัลเกียรติ
คุณจากองค์การวิชาชีพทั3งระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
S.V มีสิทธิประดับเครื' องหมาย สวมเครื' องแบบสมาชิกองค์การวิชาชีพ ตลอดจนใช้ตรา
สัญลักษณ์ขององค์การวิชาชีพ
S.G มีสิทธิออกเสี ยงเลือกตั3ง กรรมการดําเนินงานองค์การวิชาชีพระดับหน่วย
S.LM มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั3งเป็ นกรรมการองค์การวิชาชีพระดับหน่วย
S.LL มีหน้าที'ปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับและระเบียบขององค์การวิชาชีพ
S.LH มีสิทธิได้รับการประเมินคุณภาพในการฝ่ ายเกณฑ์ประเมินผลกิจกรรมของสถานศึกษา
ข้อ f สมาชิกองค์การวิชาชีพจะสิ3 นสมาชิกภาพ เมื'อพ้นสภาพเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาของ
สถานศึกษา

หมวด :
ชมรมกิจกรรม
ข้อ V ให้มีชมรมตามสาขาวิชาชีพหรื อตามความเหมาะสมโดยใช้ชื'อว่า
“ชมรม”.............................................................................................................................
(ชื'อสาขาวิชา)...................................................................................................................
องค์การ............................................................................................................................
ข้อ G ให้มีอาจารย์ที'ปรึ กษาแต่ละชมรมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ LM ชมรมกิจกรรมทุกชมรมต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที'ปรึ กษาแต่ละชมรม
ข้อ LL ชมรมที'จดั ตั3งขึ3น ต้องมีระเบียบข้อบังคับของชมรม และมีวตั ถุประสงค์เพื'อดําเนิน
กิจกรรม เกี'ยวกับวิชาชีพด้านใดด้านหนึ'งโดยเฉพาะ
ข้อ LH ชมรมที'จดั ตั3งขึ3นมีหน้าทีสนับสนุน นําสมาชิกร่ วมจัดกิจกรรมหลักขององค์การวิชาชีพ
ที'กรรมการดําเนินงานของหน่วยจัดขึ3น
ข้อ LT การจัดตั3งหรื อยกเลิกชมรม ให้ดาํ เนินการโดยกรรมการอํานวยการองค์การวิชาชีพ โดย
คําสั'งของหัวหน้าสถานศึกษา ภายใต้การพิจารณาเสนอของคณะกรรมการอํานวยการองค์การวิชาชีพของหน่วย
ข้อ LJ ชมรมทุกชมรม ต้องเสนอโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที'ปรึ กษา เพ่อให้กรรมการอํานวยการองค์การวิชาชีพพิจารณาอนุมตั ิทุกภาคเรี ยน
ข้อ LI ชมรมทุกชมรมต้องประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมของสมาชิกให้องค์การวิชาชีพทราบ
เป็ นรายภาคเรี ยน

หมวด 9
อํานาจหน้ าทีของอาจารย์ ทปรึ
ี กษาชมรม
ข้อ LS อาจารย์ที'ปรึ กษาชมรม มีอาํ นาจและหน้าที' ดังนี3
ข้อ LS.L อาจารย์ที'ปรึ กษาให้คาํ แนะนําความเห็นชอบในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกชมรมเพื'อให้
สอดคล้องกับระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. HITI
หมวด =
การดําเนินงาน
ข้อ Lf การดําเนินงานขององค์การวิชาชีพระดับหน่วยอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของ
ข้อ Lf.L คณะกรรมการอํานวยการองค์การวิชาชีพระดับหน่วย
ข้อ Lf.H คณะกรรมการดําเนินงานองค์การวิชาชีพระดับหน่วย

ข้อ LV คณะกรรมการอํานวยการ องค์การวิชาชีพระดับหน่วย เป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิในการ
จัดกิจรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินงานระดับหน่วย
เป็ นผูส้ นับสนุนให้คาํ ปรึ กษาและชี3แนวทางปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
ดําเนินงานระดับหน่วยอย่างใกล้ชิด
ข้อ LG ให้คณะกรรมการดําเนินงานองค์การวิชาชีพระดับหน่วย รับผิดชอบจัดกิจรรมให้สมาชิกแต่ละ
ชมรมในสังกัด ได้ร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมหลัก นอกเหนือไปจากการจัดกิจรรมในแต่ละชมรม ภายในกรอบแนวทาง
จัดกิจกรรมหลัก ดังนี3
LG.L กิจกรรมเพื'อพัฒนาบุคลิกภาพ
LG.H กิจกรรมเพื'อเสริ มสร้างลักษณะความเป็ นผูน้ าํ
LG.T กิจกรรมเพื'อการแนะแนวการเรี ยนการประกอบอาชีพ
LG.J กิจกรรมส่ งเสริ มการหารายได้เพื'อการทํางานอาชีพและออมทรัพย์
LG.I กิจกรรมนันทนาการและการกีฬา
LG.S กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
LG.f กิจกรรมการให้บริ การแก่สังคม ชมชน และอนุรักษ์ส'ิ งแวดล้อม
LG.V กิจกรรมทางวิชาการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิชาชีพ
LG.G กิจกรรมเพื'อทํานุบาํ รุ งรักษา และเสริ มสร้างศิลปวัฒนธรรมของชาติ
LG.LM กิจกรรมเพื'อเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยและองค์การทั3งในประเทศ
และต่างประเทศ
ข้อ HM การจัดกิจกรรมาและโครงการต่าง ๆ ให้จดั สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนเป็ นหลักและอาจจัด
ในวัน เวลา เปิ ดเรี ยนปกติหรื อวันหยุดต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั3งนี3ให้อยูใ่ น ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อํานวยการองค์การวิชาชีพ
ข้อ HL การพิจารณา “ผ่าน” หรื อ “ไม่ผา่ น” กิจกรรมในแต่ละภาคเรี ยนสําหรับนักเรี ยน-นักศึกษาที'
ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรี ยนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี3
HL.L นักเรี ยน-นักศึกษา ต้องลงทะเบียน จ่ายเงินค่ากิจกรรมทุกภาคเรี ยน ที'มาลงทะเบียนและไม่
มีการจ่ายเงินคืนไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั3งสิ3 น
HL.H นักเรี ยน-นักศึกษา ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างน้อย L ชมรม ทุกภาคเรี ยน โดยมีเวลาร่ วม
กิจกรรมตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ VM ของเวลาที'จดั กิจกรรมในแต่ละภาคเรี ยนนั3น
HL.T นักเรี ยน-นักศึกษา ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
ปฏิบตั ิโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ VM ของเวลาที'จดั กิจกรรมในแต่ละภาคเรี ยน
นั3น

21.4 นักเรี ยน-นักศึกษา ที'”ไม่ผา่ น” กิจกรรมใดกิจกรรมาหนึ'ง (HL.H หรื อ HL.T)
ในแต่ละภาคเรี ยน
HL.I นักเรี ยน-นักศึกษา ที'”ไม่ผา่ น” กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ'ง แล้วไม่ทาํ การลงซ่อมเสริ ม
กิจกรรมตามที'กาํ หนดของแต่ละภาคเรี ยน จะไม่อนุญาตให้ซ่อมเสริ มกิจกรรมในภาคเรี ยนต่อไป
HL.S นักเรี ยน-นักศึกษาที' “ไม่ผา่ น” กิจกรรมมายืน' คําร้องขอซ่อมเสริ มกิจกรรมที'หวั หน้างาน
กิจกรรมและให้หวั หน้างานกิจกรรมได้มอบหมายกิจกรรมที'ให้นกั เรี ยน-นักศึกษา ที' “ไม่ผา่ น” กิจกรรม
ปฏิบตั ิการซ่อมเสริ มกิจกรรมที'เหมาะสมต่อไป โดยเปิ ดซ่ อมเสริ มกิจกรรมทุกภาคเรี ยน แต่ไม่มีการลงซ่อมเสริ ม
กิจกรรมย้อนหลัง

ประกาศ ณ วันที' L เมษายน HIJG

(นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตีFยว)
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
จังหวัดสุ พรรณบุรี

4. คุณลักษณะที'พึงประสงค์ของนักเรี ยน นักศึกษา
L. มีมนุษย์สัมพันธ์
H. ความมีวนิ ยั
T. ความรับผิดชอบ
J. ความซื'อสัตย์สุจริ ต
I. ความเชื'อมัน' ในตนเอง
S. การประหยัด
f. ความสนใจใผ่รู้
V. การละเว้นสิ' งเสพติดและการพนัน
G. ความรักสามัคคี
LM. ความคิดริ เริ' มสร้างสรรค์
LL. การพึ'งตนเอง
LH. ความอดกลั3น

