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บทท่ี  1 
ภาพรวมของสถานศึกษา  (School Profile) 

 
1.  ความเป็นมา 
 1.1  ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ต้ัง  ขนาด 
         วิทยาลัยอาชีว ศึกษาอุตรดิตถ์  สังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2486 เดิมช่ือ โรงเรียนช่างทอผ้า  
สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

        พ.ศ. 2487 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนช่างเย็บเส้ือผ้า 
        พ.ศ. 2491   เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนการช่างสตรีอุตรดิตถ์ 
        พ.ศ. 2516 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
        พ.ศ. 2525   เปล่ียนช่ือเป็น   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  จนถึงปัจจุบัน 

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต้ังอยู่เลขท่ี 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0 5541 1221 โทรสาร 0 5541 2814 เว็บไซต์ http://www.uttvc.ac.th   
เดิมมีเนื้อที่  9 ไร่ 3 งาน 45.3 ตารางวา  ปลูกสร้างบนท่ีดินของท่ีราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน  
1420/2484 

        11  มีนาคม  2548 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายปรีชา  บุตรศรี)  ได้อนุมัติให้ ใช้ท่ีดินของท่ีราชพัสดุ

โฉนดเลขท่ี 7459 เลขท่ีดิน 4 หมายเลขทะเบียนท่ี อต. 131 จำนวนเนื้อท่ี 3 งาน 76.8 ตารางวา (เดิม
เป็นสโมสรข้าราชการครู)  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์  มีเนื้อที่  10 ไร่  3 งาน  22.1 ตารางวา 

        30  พฤษภาคม  2550 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์)  ได้อนุมัติให้ใช้ท่ีดินของ   

ท่ีราชพัสดุ  โฉนดเลขท่ี  7459  เลขท่ีดิน 75  หมายเลขทะเบียนท่ี  อต. 131  รวมเนื้อท่ี 3 ไร่  77 ตารางวา  
จำนวน  3  แปลง  คือ 

        แปลงท่ี  1  พื้นท่ีบริเวณสนามเทนนิสและสโมสรจังหวัด  จำนวน  2 ไร่  2 งาน  91
ตารางวา  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (อาคารอินทนิล) 
         แปลงท่ี  2  จำนวน  81  ตารางวา  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเก็บกักขยะ 
         แปลงท่ี  3  จำนวน  1  งาน  5  ตารางวา  เพื่อใช้เป็นลานจอดรถของบุคลากร  (เดิม
เป็นบ้านพักศึกษานิเทศก์)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีเนื้อที่  13 ไร่  3 งาน  99.1 ตารางวา 
         7  ตุลาคม  2552 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์)  ได้อนุมัติให้ใช้ท่ีดินของท่ีราชพัสดุ  
โฉนดเลขท่ี 7459  เลขท่ีดิน 75  หมายเลขทะเบียนท่ี  อต. 131  จำนวนเนื้อท่ี 2 งาน  27.3 ตารางวา  
(เดิมเป็นบ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
มีเนื้อที่รวมทั้งหมด  14 ไร่  2 งาน  26.4 ตารางวา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เป็นสถานท่ีศึกษาของรัฐ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ บริเวณโดยรอบเป็นสถานท่ี

http://www.uttvc.ac.th/
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สาธารณ  ตลาดและร้านค้า  การคมนาคมสะดวก  นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างอำเภอ       
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  จังหวัดสุโขทัย  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รับจ้าง  และได้รับการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
การตลาด ปัจจุบัน พ.ศ. 2564 มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,391 คน ข้าราชการครู จำนวน 52 คน  
พนักงานราชการ (ตำแหน่งครู) 11 คน พนักงานราชการ (พนักงานบริหารท่ัวไป) 1 คน ครูอัตราจ้าง 
จำนวน 26 คน  ครูต่างชาติ 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 34 คน รวม
บุคลากรท้ังหมด 127 คน 
 1.2  สภาพชุมชน 
        จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นท่ีเพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อำเภอ 67 ตําบล 
613 หมู่บ้าน  โดยมีอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย  อำเภอตรอน  อำเภอลับแล  อำเภอ
ท่าปลา  อำเภอน้ำปาด  อำเภอฟากท่า  อำเภอบ้านโคก  และอำเภอทองแสนขัน  มีการแบ่งเขตการ
บริหารราชการ  3  ระดับ  คือ  
         1.  ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  จำนวน  34  หน่วยงาน 
         2.  ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ท่ีมสีำนักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค  จำนวน 60 หน่วยงาน  
         3.  ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  90  แห่ง  ประกอบด้วย 
    3.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  1  แห่ง 
    3.2  เทศบาลเมือง  จำนวน  1  แห่ง 
    3.3  เทศบาลตำบล  จำนวน  25  แห่ง 
    3.4  องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  63  แห่ง 

       จำนวนประชากรของจังหวัดท้ังส้ิน 448,745 คน  (พ.ศ. 2563) ความหนาแน่น เฉล่ีย 
57.25 คน/ตารางกิโลเมตร (148.3 คน/ตารางไมล์) เขตอำเภอเมืองซึ่งเป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์นั้น  ปัจจุบันมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษารัฐบาล รวมทั้งส้ิน 429 แห่ง   
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ด้านทิศเหนือติดกับ 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านทิศใต้เป็นเขตบ้านพักข้าราชการและสถานีตรวจอากาศ ด้านทิศ
ตะวันออกเป็นร้านค้าขนาดกลาง จำหน่ายรถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง อาหาร เครื่องเขียนแบบเรียน 
และสินค้าเบ็ดเตล็ด ด้านทิศตะวันตก เป็นเขตท่ีต้ังท่ีว่าการอำเภอเมือง และสหกรณ์จังหวัด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ ไม่ไกลจากสถานท่ีราชการสำคัญ  
เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด สำนักงานของส่วนราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานท่ีดินจังหวัด 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  โรงเรียนประจำจังหวัดท้ังหญิง และชาย  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อยู่ใกล้ตลาดและศูนย์กลางการค้าในชุมชน
เมืองอุตรดิตถ์มากกว่าส่วนราชการอื่น ๆ  
        ชุมชนรอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก  วิถีการดำเนินชีวิต 
ยังเป็นแบบชุมชนท้องถิ่น  ผสมผสานระหว่างชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจีน  เป็นกลุ่มวัฒนธรรมแบบ
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ลุ่มน้ำหรือวัฒนธรรมสยาม  ท้ังนี้ เนื่องจากเขตอำเภอเมืองต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ำน่าน  สภาพการคมนาคม
สะดวก ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว และรถไฟเป็นพาหนะ ค่าครองชีพค่อนข้างต่ำ   ประชากร
เกือบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ เล่ือมใสและนิยมการทำบุญตามหลักศาสนา มีปัญหาสังคมไม่มากนัก 
ท้ังด้านอาชญากรรม ยาเสพติด แหล่งอบายมุข โรคเอดส์ ฯลฯ 
 1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ แบรนด์ ของสถานศึกษา 

      ปรัชญา  
ธมม ฺฏโฐ  สปฺปญโญ  สีลวา  สกาชีวํ  ปวฑ ฺเฒติ  ว  สุขํ 
“คุณธรรมนำทาง  เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาอาชีพ” 

คุณธรรมนำทาง :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งเน้นการผลิตนักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ 
   ท่ีแสดงออกถึงความดี  8  ประการ  คือ ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ   
   สะอาด  สามัคคี   มีน้ำใจ 

เสริมสร้างปัญญา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ   
     ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรอบรู้ สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ 
พัฒนาอาชีพ   :  กระบวนการท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้   
     ทักษะ  และ จรรยาบรรณวิชาชีพ  ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

       วิสัยทัศน์   
       “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล” 

      อัตลักษณ์ 
  “คุณธรรมนำวิชาชีพ” 

      เอกลักษณ์ 
  “วิชาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม” 

      แบรนด์ 
  “พิกุลแก้ว” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2.  สภาพปัจจุบัน 
 2.1  จำนวนนักเรียน ครู บุคลากร อาคาร สถานที่ 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2564  (ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564) 
 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 
เรียน 
ซ้ำ 

รวม 
ปวช. 

ปี 1 ปี 2 
เรียน 
ซ้ำ 

รวม 
ปวส. 

ประเภทวิชาคหกรรม          
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ          
-  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น 21 21 19 - 61 - - - - 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแต่งกาย          
-  สาขางานออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย - - - - - 8 6 - 14 
-  สาขางานออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
   (ระบบทวิภาคี) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7 

 
1 

 
- 

 
8 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ          
-  สาขางานอาหารและโภชนาการ 53 39 35 - 127 17 30 - 47 
-  สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี) - - - - - 9 15 - 24 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์          
-  สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 11 5 12 - 28 - - - - 
สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอาย ุ          
-  สาขางานการจัดการดูแลผู้สูงอายุ - - - - - 7 2 - 9 

รวมประเภทวิชาคหกรรม 85 65 66 - 216 48 54 - 102 
ประเภทวิชาศิลปกรรม          
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์          
-  สาขางานวิจิตรศิลป์ 11 15 11 - 37 - - - - 
สาขาวิชาการออกแบบ          
-  การออกแบบ 7 9 3 - 19 - - - - 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก          
-  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 50 41 25 - 116 - - - - 
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก          
-  สาขางานดิจิทัลกราฟิก - - - - - 24 31 - 55 

รวมประเภทวิชาศิลปกรรม 68 65 39 - 172 24 31 - 55 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ          
สาขาวิชาการบัญชี  
-  สาขางานการบัญชี 

 
106 

 
81 

 
132 

 
- 

 
319 

 
138 

 
125 

 
- 

 
263 

สาขาวิชาการตลาด  
-  สาขางานการตลาด (ปกติ) 

 
42 

 
24 

 
19 

 
- 

 
85 

 
18 

 
22 

 
- 

 
40 

สาขาวิชาการตลาด   
-  สาขางานการตลาด (ระบบทวิภาคี) 

 
48 

 
32 

 
30 

 
- 

 
110 

 
65 

 
57 

 
- 

 
122 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 
เรียน 
ซ้ำ 

รวม 
ปวช. 

ปี 1 ปี 2 
เรียน 
ซ้ำ 

รวม 
ปวส. 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ (ต่อ)          
สาขาวิชาการตลาด   
-  สาขางานการตลาด บ้านบ่อเบี้ย (ระบบทวิภาคี) 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สาขาวิชาการตลาด   
-  สาขางานการตลาด (ทวิศึกษา) 

 
- 

 
- 

 
12 

 
- 

 
12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สาขาวิชาการเลขานุการ  
-  สาขางานการเลขานุการ 

 
3 

 
- 

 
9 

 
- 

 
12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
-  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
96 

 
108 

 
69 

 
- 

 
273 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
-  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
56 

 
72 

 
- 

 
128 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
-  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ระบบทวิภาคี) 

 
35 

 
38 

 
23 

 
- 

 
96 

 
39 

 
25 

 
- 

 
64 

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน   
-  สาขางานการจัดการสำนักงาน 

 
15 

 
16 

 
- 

 
- 

 
31 

 
17 

 
19 

 
- 

 
36 

รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 345 300 294 - 939 333 320 - 653 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
สาขาวิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว          
สาขาวิชาการโรงแรม 
-  สาขางานการโรงแรม 

 
15 

 
31 

 
26 

 
- 

 
72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สาขาวิชาการโรงแรม 
-  สาขางานการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
   (ระบบทวิภาคี) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10 

 
 

17 

 
 
- 

 
 

27 
สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว  
-  สาขางานการท่องเท่ียว 

 
9 

 
14 

 
19 

 
- 

 
42 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-  สาขางานการท่องเท่ียว (ระบบทวิภาคี) - - - - - 15 4 - 19 
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 24 45 45 - 114 25 21 - 46 

รวม ระดับ ปวช. และ ปวส. 522 475 444 - 1,441 430 426 - 856 
ปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (ต่อเน่ือง)    
-  สาขาวิชาการบัญชี 27 46 73 
-  สาขาวิชาการตลาด 12 9 21 

รวม ระดับปริญญาตร ี 39 55 94 
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ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

อัตรากำลัง ปีงบประมาณ  2564 
 

• ข้าราชการ 
*  ผู้บริหาร                      5    คน  
*  ข้าราชการครู   39 คน 
*  ครูผู้ช่วย      8    คน 
*  บุคลากรทางการศึกษาอื่น    -    คน 

• ลูกจ้างประจำ                     1    คน  
• พนักงานราชการ 

*  ทำหน้าท่ีสอน (ครู)   11 คน 
*  ท่ัวไป/สนับสนุน     1    คน 

• ลูกจ้างช่ัวคราว 
*  ทำหน้าท่ีสอน   28 คน 
*  ท่ัวไป/สนับสนุน      34    คน  

                        รวม                     127    คน  
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
 
1. ข้าราชการ รวม  52  คน 
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ 
ธุรการทั่วไป 

1.  นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ปริญญาเอก ผู้อำนวยการ  
2.  นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ ปริญญาเอก รองผู้อำนวยการ  
3.  นายสุนิด บุญธรรม ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ  
4.  นายสยาม โต๊ะทอง ปริญญาโท รองผู้อำนวยการ  
5.  นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง ปริญญาเอก รองผู้อำนวยการ  
6.  นายภัทรพล โพธิหิรัญ ปริญญาโท สามัญ  
7.  นางณัชนันท์ ศักด์ิพงศ์สิงห ์ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ  
8.  นางนันทนา พุ่มอรัญ ปริญญาโท การตลาดและการจัดการทั่วไป  
9.  นายสุรศักด์ิ บุญประเสริฐ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
10.  นายธานี สังข์เอ้ียว ปริญญาตรี ศิลปกรรม  
11.  นางผกามาศ พุกอินทร์ ปริญญาโท การบัญชี  
12.  นางสาวธนัชชา ยมนา ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
13.  นางสุนันทา พุฒโต ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
14.  นางเบญจพร อ่ำแจ้ง ปริญญาตรี การบัญชี  
15.  นางสาวสาวิมล คำเพ็ง ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  
16.  นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย์ ปริญญาตรี การเลขานุการ 

และการจัดการสำนักงาน 
  

17.  นางกาญจนา มั่นดี ปริญญาตรี การบัญชี  
18.  นางสาวสุภาภรณ ์ โตโสภณ ปริญญาเอก การตลาดและการจัดการทั่วไป   
19.  นายชินกฤต ประสารยา ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
20.  นางสาวศรัญญา หงษ์แพง ปริญญาโท การท่องเท่ียว   
21.  นางสาวอำภา สุภาพ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  (ครูผู้ช่วย) 
22.  นายปกรณ์ แสงซื่อ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
23.  นางอรพิน เกตุจันทร์ ปริญญาโท สามัญ   
24.  นางอรัญญา วรสา ปริญญาตรี การเลขานุการ 

และการจัดการสำนักงาน 
  

25.  นายวัชรวุฒิ เรือนคำ ปริญญาโท ศิลปกรรม   
26.  นางสีฟ้า วุฒิ ปริญญาตรี สามัญ   
27.  นางสาวศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูร ปริญญาตรี สามัญ (ครูผู้ช่วย) 
28.  นางสาววาทินี ปวงเริ่ม ปริญญาโท การเลขานุการ   
29.  นางวรรณิศา พรมทับ ปริญญาตรี สามัญ   
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ 
ธุรการทั่วไป 

30.  นายสิงห์คม วุฒิชาติ ปริญญาโท การบัญชี   
31.  นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
32.  นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ (ครูผู้ช่วย) 
33.  นางสาววรินทร์พร จิโรชกมลวัฒน์ ปริญญาตรี สามัญ (ครูผู้ช่วย) 
34.  นางสาวรัตนา จันมา ปริญญาโท สามัญ   
35.  นางสาวมุดา เขียวจั่น ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการทั่วไป (ครูผู้ช่วย) 
36.  นางสุภาวกุล ภักดีศร ี ปริญญาโท การเลขานุการ 

และการจัดการสำนักงาน 
 

37.  นางสาวจันทร์จิรา ภมรศลิปธรรม ปริญญาโท สามัญ  
38.  นายสุพจน์ ใจน้อย ปริญญาตรี ศิลปกรรม (ครูผู้ช่วย) 
39.  นางจิราวรรณ ขันโท ปริญญาตรี การบัญชี   
40.  นายแสวง บุปะเท ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการทั่วไป   
41.  ร.อ. นพดล อุทัยทวีป ปริญญาตรี การบัญชี   
42.  นางสาวจงรักษ ์ เทียนขำ ปริญญาตรี การบัญชี (ครูผู้ช่วย) 
43.  นางสาวสุภาพร หนูฤทธ์ิ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย   
44.  นางประเทือง จุลวาทิน ปริญญาโท สามัญ   
45.  นางสาวจิตรานุช รักสัจจา ปริญญาโท การท่องเท่ียว   
46.  นางสาวอภิรดา ม่วงทอง ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
47.  นางสาวสุนิสา สุยะสัก ปริญญาตรี สามัญ   
48.  นายวัชรชัย ขำพงศ์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
49.  นางบุศรา คงศักด์ิ ปริญญาโท การบัญชี   
50.  นางสาวกฤษณา เครือวรรณ ์ ปริญญาตรี การบัญชี (ครูผู้ช่วย) 
51.  นางรุ่งทิพย์ ปินตา ปริญญาตรี การตลาดและการจัดการทั่วไป  
52.  นายเพ่ิมพูน มาก่อกูล ปริญญาตรี สามัญ   

 
2. ลูกจ้างประจำ  รวม  1  คน  
 

ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1.  นางปาวิน จังต่อตระกูล ปวช. - พนักงานธุรการ  ระดับ  ส 3 
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3. พนักงานราชการ  รวม  12  คน 
 

ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1.  นางสาวทัศนีย์     ปฤษณา ปริญญาตรี การบัญชี  
2.  นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  

3.  นายณัฐพล     เอ่ียมสกุลนิล ปริญญาตรี การบัญชี   

4.  นางสาวรสสุคนธ์     ทองพูล ปริญญาตรี การเลขานุการ  

5.  นางสาวชนาภัทร     สุขเณร ปริญญาตรี การตลาด  

6.  นางสาวกัลย์ณิศา    เทพพา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  

7.  นายฤทธิพงษ์    แพ่งแสง ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  

8.  นางสาวสุกัญญา     คำบุญมา ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  

9.  นางวิภาพร     หล้ากันใจ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  

10.  นางสาวกมลพรรณ     คำม ี ปริญญาตรี การโรงแรม  

11.  นางสาวชลธิชา น้อยนคร ปริญญาตรี การตลาด  
12.  นางสาวปริศนา     เหล่าเนตร ปริญญาตรี  พนักงานบริหารทั่วไป 

(ด้านการเงินและบัญชี) 
 
4. ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  62  คน 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1.  นางสาวมลฤดี     สุธรรมรักขติ ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  
2.  นางสาวทิพวรรณ     สุขแก้ว ปริญญาตรี แฟชั่นและสิ่งทอ  
3.  นางสาววศินี สิริคุณาลัย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
4.  นางสาวจินตรา จันตาเรียน ปริญญาตรี การตลาด  
5.  นางสาวสุดาวัลย์ ศรีมาลัย ปริญญาตรี การบัญชี  
6.  นายเพ็ญลักษณ์ มูลอินตา ปริญญาตรี พลศึกษา  

7.  นางสาวเบญจพร น้อยเทียน ปริญญาตรี การเลขานุการ  
8.  นางสาวยุธิตา แก้วล้อม ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์  
9.  นายธวัชร์ ม่วงวงษ์ ปริญญาตรี ศิลปกรรม  
10.  นายวรวุฒิ รักดี ปริญญาตรี การบัญชี  
11.  นายพีรกานต์   ศรีลำ ปริญญาตรี ศิลปกรรม  
12.  นางสาวธนพร โพธิหิรัญ ปริญญาตรี การบัญชี  
13.  นางสาวกันต์ฤทัย มาบุญ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  
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ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
14.  นางสาวบัณฑิตา สิงห์ช่างชัย ปริญญาตรี สามัญ (ภาษาจีน)  
15.  น.ส. กัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจค้าปลีก  
16.  นางสาวอาลิษา กมลกิจเจริญ ปริญญาตรี การจัดการดูแลผู้สูงอายุ  
17.  นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์ ปริญญาโท ศิลปกรรม ครูผู้ทรงคุณค่า 
18.  นางสาวพัชรียา แสนมะโน ปริญญาตรี สามัญ (สังคมศึกษา)  
19.  นางสาวรัชนก เกตุบางลาย ปริญญาตรี สามัญ (วิทยาศาสตร์)  
20.  นางสาวกนกพร จงภักดี ปริญญาตรี การตลาด  
21.  นางสาวสุทธิรักษ์ ตาปิก ปริญญาตรี การตลาด  
22.  นางสาวพรพรรณ พ่วงพูน ปริญญาตรี ศิลปกรรม  
23.  นายสิทธิโชค ชูศรีทอง ปริญญาตรี ศิลปกรรม  
24.  นายเสกสรรค ์ ป้อมบู่ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  
25.  นายจตุรวิทย์ อารีย์ ปริญญาตรี การโรงแรม  
26.  นางสาวสุธิชา จีนทั่ง ปริญญาตรี การจัดการดูแลผู้สูงอายุ  
27.  Ms. Villa Bay-an Tom-en ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
28.  Mr. Tek Bahadur Samal ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  
29.  นางสาวศุภนิดา     ยังเหล็ก ปริญญาตรี  เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
30.  นางคนึงนิจ     อิ่มเอิบ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 

(งานบริหารงานทั่วไป) 
31. นายรัฐธรรมพัฒน์     ธนะพัฒน์ ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
32.  นายวสันต์     พิมพ์เอ่ียม ป. 6   พนักงานขับรถยนต์ 
33.  นายอั่น     อิ่มเอิบ ปวส.  เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ  

(นักการภารโรง) 
34.  นางปวีณา     หล่ำสุข ปวส.  เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 
35.  นางสาวเสาวพัตร     สอดจันทร์ ปริญญาตรี  เจ้าหน้าท่ีงานผลิตการค้า 
36.  นางนาตยา     มูลทองน้อย ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีบุคลากร 
37.  นางรัชฎาภรณ์     บุญธรรม ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีวัดผล 
38.  นายสมหมาย     บุญจง ปวช.   ยาม 
39.  นายภูมิเรศ    เทพกฤษณ์ ม. 3   นักการภารโรง 
40.  นางพาณิช     เทพกฤษณ์ ป. 6   นักการภารโรง 
41.  นายเนติพงศ์     สัจจา ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมูล 
42.  นายธานี     หล่ำสุข ปวท.   ยาม 
43.  นางสาวสุกัญญา     ขำทับทิม ปวส.   เจ้าหน้าท่ีโครงการพิเศษ 
44.  นางผกากรอง     จันทร์คำ ปวช.   เจ้าหน้าท่ีบัญช ี
45.  นางสาวปนัดดา     ใจทหาร ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีสวัสดิการ 
46.  นางสาวนุชจรี     รอดศร ี ปริญญาตรี   เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) 
47.  นางสาวสุพรรษา     ปันปา ปริญญาตรี   เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทวิภาคี) 
48.  นางสาวสุกัญญา     โภชนจันทร ์ ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีวัดผล 
49.  นางสาวสุกัญญา     เหล่าเสนา ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนะฯ 
50.  นายแนน     ปันอิน ป. 6   ยาม 
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ชื่อ - สกุล 
  

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
51.  นางสาวจิราพร     กาดอนันต์ ปริญญาตรี   เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) 
52.  นางนภัสกานต์     ชุมเชิง ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
53.  นางสาวประไพ     สุราภา ปริญญาตรี   เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 

(งานพัฒนาหลักสูตรฯ) 
54. น.ส.เสาวภาคย์     ห้องพ่วง ปริญญาตรี   เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) 
55.  นายจรุญ มะตัน ม. 6   พนักงานขับรถยนต์ 
56.  นางสาวนฤมล สื่อสรรพ์ ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีเอกสารการพิมพ์ 
57.  นางสาวสุกัญญา กัดฟัก ปวส.   เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) 
58.  น.ส. เปรมกมล ดาแว่น ปริญญาตรี   เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
59.  นางสาวเกสร เจริญรัตน์ ปวส.   เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
60.  นางสาวจิรนันท์ แก้วตา ปวส.   เจ้าหน้าท่ีเอกสารการพิมพ์ 
61.  นายราเมศ แก่นทอง ปวช.   ยาม 
62.  นายธันวา ยศกฤตสกุล ปวส.   เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ) 
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ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

อาคาร 1  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ัน  มีพื้นท่ีใช้สอย 1,080 ตารางเมตร   
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518  งบประมาณก่อสร้าง 1,595,000 บาท 

ช้ันท่ี 1  ใช้เป็นห้องพยาบาล  สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา    
ห้องงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  และสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   ช้ันท่ี 2  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการการตลาด  และห้องงานปกครอง 
   ช้ันท่ี 3  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการบัญชี   

อาคาร 2  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน  มีพื้นท่ีใช้สอย  832  ตารางเมตร 
ก่อสร้าง  เมื่อ พ.ศ. 2521 - 2522  งบประมาณ 1,635,000 บาท 
   ช้ันท่ี 1-2 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการอาหาร 

อาคาร 3  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน  มีพื้นท่ีใช้สอย  2,480  ตารางเมตร   
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2527  งบประมาณก่อสร้าง 6,430,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท  
เงินบำรุงการศึกษาสมทบ 2,430,000 บาท 
   ช้ันท่ี 1  ใช้เป็นสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร  สำนักงานฝ่ายวิชาการ  
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ R-Shop  ห้องพัสดุกลาง  ห้องพักครูต่างชาติ  ห้องงานทะเบียน  ห้องประชาสัมพันธ ์
ห้องผู้อำนวยการ  ห้องประชุมมะลุลี  ห้องประชุมลีลาวดี  
   ช้ันท่ี 2  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  สำนักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนทฤษฎี 
   ช้ันท่ี 3  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีสังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  และห้องพักครู 
   ช้ันท่ี 4  ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีสังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  และห้องพักครู 

อาคาร 4  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4  ช้ัน  มีพื้นท่ีใช้สอย  2,880  ตารางเมตร  
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 - 2533 งบประมาณก่อสร้าง 7,639,974 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท 
เงินบำรุงการศึกษาสมทบ 3,639,974  บาท 
   ช้ันท่ี 1  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิค  ห้องปฏิบัติการออกแบบ 
ห้องปฏิบัติการวาดเขียนและจิตรกรรม   
   ช้ันท่ี 2  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค  ห้องปฏิบัติการอัดขยายภาพ   
และถ่ายภาพ  ห้องปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ์  ห้องเรียนทฤษฎีการออกแบบ  ห้องปฏิบัติการ
บัญชี  และห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
   ช้ันท่ี 3  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด  ห้องปฏิบัติการบัญชี และห้องพักครู 
   ช้ันท่ี 4  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด และห้องปฏิบัติการบัญชี 

อาคาร 5  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน พร้อมลิฟท์  มีพื้นท่ีใช้สอย  
2,880 ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 – 2544  งบประมาณก่อสร้าง  19,060,000 บาท   
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เป็นเงินงบประมาณ ปี 2540 – 2544  จำนวน 18,430,000 บาท  เงินบำรุงการศึกษาสมทบ  
630,000 บาท 

ช้ันท่ี 1  ใช้เป็นห้องเอกสารการพิมพ์ ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ห้องประชุม 
ร่มราชพฤกษ์  ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
   ช้ันท่ี 2  ใช้เป็นห้องศิลปประดิษฐ์  ห้องปฏิบัติการการตลาด  ห้องเรียนทฤษฎี 
และห้องพักครู 
   ช้ันท่ี 3  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการจักรคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการจักรอุตสาหกรรม 
ห้องปฏิบัติการทอย้อม  และห้องพักครู 

ช้ันท่ี 4  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือผ้า  ห้องปฏิบัติการตลาด   
ห้องปฏิบัติการสัมมนาร่วมแผนกวิชาการตลาด  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  และห้องพักครู 

อาคารปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา  อาคารช้ันเดียว สร้างเมื่อปี 2535 ด้วยวัสดุคงเหลือ  
พื้นท่ี 120 ตารางเมตร 

อาคารโรงฝึกงาน (อาคารอินทนิล)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน  มีพื้นท่ีใช้สอย  
4,000 ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 – 2552  ราคา 21,000,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ  
ปี 2551  (4,200,000 บาท)  ปี 2552  (16,800,000 บาท) 
   ช้ันท่ี  1  ใช้เป็นหอประชุมช่ัวคราวโดยใช้ช่ือว่า  “หอประชุมอินทนิล” 
   ช้ันท่ี  2  ใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่องเท่ียว  และการโรงแรม 
   ช้ันท่ี  3  ใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   ช้ันท่ี  4  ใช้เป็นห้องประชุมสบันงา ห้องประชุมอัญชัน ห้องประชุมมณฑาทอง 

อาคารศูนย์วิทยบริการ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน  มีพื้นท่ีใช้สอย  
2,880 ตารางเมตร  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 – 2549  งบประมาณก่อสร้าง 7,697,000 บาท  เป็นเงิน 
งบประมาณ  ปี 2548 - 2549 
   ช้ันท่ี  1  ใช้เป็นห้องสมุด ปลูกต้นกล้าทางความคิด (Living Library) 
   ช้ันท่ี  2  ใช้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
   ช้ันท่ี  3  ใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
   ช้ันท่ี  4  ใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอน 

อาคารอเนกประสงค์ (อาคารสำหรับระดับปริญญาตรี)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอย 248 ตร.ม. ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 – 2559  งบประมาณก่อสร้าง  4,980,000  บาท 
เป็นเงินงบประมาณ ปี 2558  อาคารเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นอาคารเรียนท่ีใช้ในการเรียน 
การสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ต่อเนื่อง)  สาขาการบัญชี  เป็นอาคารเรียน 2 ช้ัน  โดยช้ัน 1  และ
ช้ัน 2  ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ศูนย์อาหารแมกไม้  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  มีพื้นท่ีใช้สอย  
350 ตารางเมตร  ก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2521  งบประมาณก่อสร้าง 448,011 บาท  ต่อเติมโดยใช้ 
เงินบำรุงการศึกษา 
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มณฑปพระพุทธรูป  ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็กช้ันเดียว ขนาด 7.50 X 7.75 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ด้วยเงินบำรุงการศึกษา 100,000 บาท  

เรือนพักผ่อนของนักศึกษา (ศาลาศิริวัฒน์)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 
ขนาด 168 ตารางเมตร  สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2539  จำนวน 400,000 บาท   

อาคารที่พักอาศัย   เป็นท่ีพักอาศัยสำหรับครู ดังนี ้
1. บ้านพักครู 2 ช้ัน 3 ครอบครัว  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523  ด้วยเงินงบประมาณ 441,000 บาท 
2. บ้านพักผู้อำนวยการ  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523  ด้วยเงินงบประมาณ 200,000 บาท 

ปรับปรุง พ.ศ. 2547  ด้วยเงินงบประมาณ 582,000 บาท 
3. แฟลตพักอาจารย์แบบครอบครัว  ขนาด  14  หน่วย  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2533   

งบประมาณก่อสร้าง 3,830,000 บาท  เป็นเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท  เงินบำรุงการศึกษา 
685,300 บาท  และเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อสร้างอาคารผลิตผล 144,700 บาท 
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2.2  โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย 
 
 



 16 

 2.3  หลักสูตร การเรียนการสอน  (การใช้หลักสูตร) 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีหลักสูตรการเรียนการสอน  ดังนี ้
        1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ มี 5 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี 
สาขางานการตลาด  สาขางานการเลขานุการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขางานธุรกิจค้าปลีก 
(ระบบทวิภาคี) 
    ประเภทวิชาคหกรรม  มี 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางาน 
เส้ือผ้าแฟช่ัน,  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ,  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
    ประเภทวิชาศิลปกรรม มี 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์, สาขาวิชาการออกแบบ, 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มี  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการโรงแรม 
และการท่องเท่ียว  มี  2  สาขางาน  คือ  สาขางานการท่องเท่ียว  และสาขางานการโรงแรม 
        2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี 6 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  และสาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี) 
   ประเภทวิชาคหกรรม  มี 2 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย    
สาขางานแพทเทิร์นเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย  และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและ
โภชนาการ 
   ประเภทวิชาศิลปกรรม  มี 1 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
        3)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  ระดับปริญญาตรี  มี 2 สาขาวิชา คือ 

 1.  สาขาวิชาการบัญชี 
 2.  สาขาวิชาการตลาด 

 2.4  บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ความพร้อมของวิทยาลัย 
        ด้านสาธารณูปโภค วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น้ำประปา 
ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาส่วนหนึ่งและจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐอีกส่วนหนึ่ง  ด้านบริการมีโทรศัพท์ใช้ 
ในราชการ 2 เลขหมาย  คือ 0 5541 1221 และ (โทรสาร) 0 5541 2814  โทรศัพท์สำหรับนักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลท่ัวไป  จำนวน 5 ท่ี  มีบริการถ่ายเอกสาร  โรงเรียนธนาคารเป็นธนาคารภายในรับฝาก-ถอนเงิน   
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ R-shop จำหน่ายอาหารเครื่องด่ืมและเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  ร้านค้าจำหน่ายอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในโรงอาหาร  และมีบ้านพักข้าราชการอยู่บริเวณด้านหลัง 
ของวิทยาลัย 
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3.  วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2565 ถึงปีการศึกษา 2569 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีวิสัยทัศน์ ดังนี ้
       “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล” 

 

4.  พันธกิจของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565  ถึงปีการศึกษา 2569 

       พันธกิจ   
         1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 
2545) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
         2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมพร้อมการก้าวสู่มาตรฐานสากล  
         3.  การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน และ
สังคมในศตวรรษท่ี 21   
         4.  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายสถานประกอบการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
และวิชาชีพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน และส่งเสริมงานวิจัย โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
         5.  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

       เป้าหมาย   
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

(แก้ไขเพิ่มเติม 2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ  

มีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาจำนวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย  
การนำไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ ทุกสาขาวิชา  

5. บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทุกสาขาวิชา 
6. พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้าง 

และวัสดุอุปกรณ์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังทางวิชาการ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  

7. ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ท่ีมีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพครู  มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ   

8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและขยาย 
โอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน  
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5.  ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ด้าน  [ / ]  S     [   ]  T     [   ]  E     [   ]  P 
 
ท่ี โอกาส (O) + ท่ี อุปสรรค (T) - 
1 สถานศึกษาต้ังอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคม 

ส่ือสารและสาธารณูปโภค สะดวก 
1 เกิดปัญหาการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่ 

แหล่งอุตสาหกรรม  ทำให้เกิดปัญหาทางสังคม 
2 สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ 

ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถานศึกษา 
ขนาดใหญ่  

2 ค่านิยมของสังคม ยังนิยมวัตถุและการบริโภค 
ทำให้ขาดวิจารญาณในการดำรงชีวิตท่ีดี   
(ทำให้นักศึกษาฟุ้งเฟ้อ)   

3 สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้สถานประกอบการ 3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปค่อนข้างช้า  
ทำให้ขาดแหล่งสถานประกอบการขนาดใหญ่  
ท่ีจะส่งเสริมและรองรับการฝึกอาชีพ 
ของนักเรียน นักศึกษา 

4 มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และยังคงรักษา
ประเพณี  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 ขาดภูมิคุ้มกันท่ีดีในการรับวัฒนธรรมต่างชาติ 

5 เป็นสังคมด้านเกษตรกรรม ผู้ปกครองนิยม 
ส่งบุตรหลาน เรียนสายอาชีวศึกษา 

5 ค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

6 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้กับสังคม
ชนบทท่ีห่างไกล  และเพื่อนบ้านอาเซียน 

6 ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และส่ิงแวดล้อม 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ด้าน  [  ]  S     [ / ]  T     [   ]  E     [   ]  P 

 
ท่ี โอกาส (O) + ท่ี อุปสรรค (T) - 
1 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งเสริม 

การพัฒนาการเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา 
ตามความต้องการของผู้เรียน 

1 งบประมาณงบลงทุนทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี
สูง  

2 การใช้เทคโนโลยีทำให้ประหยัดเวลา 
และทรัพยากร 

2 ขาดการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีง่าย 
และสะดวกต่อการเข้าถึง 

3 มีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศท่ีเหมาะสม
และเพียงพอ 

3 ขาดจริยธรรมและความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
และทันสมัย และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

4 การพัฒนาเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ขององค์กร 

5 มีแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ์  

  

6 สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ด้าน  [   ]  S     [   ]  T     [ / ]  E     [   ]  P 

 
ท่ี โอกาส (O) + ท่ี อุปสรรค (T) - 
1 เปิดเสรีทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

ทางด่านภูดู่  ทำให้เกิดการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจชายแดน 

1 ค่านิยมทางวัตถุส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

2 มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
มีจำนวนจำกัด   

3 พัฒนาผลิตผลทางด้านเกษตรกรรมส่งผลให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  

3 ขาดการประสานงานความร่วมมือขอรับ 
การสนับสนุนเงินงบประมาณจากองค์กร
ภายนอก 

4 มีองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน 
ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

  

5 มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ด้าน  [   ]  S     [   ]  T     [  ]  E     [ / ]  P 

 
ท่ี โอกาส (O) + ท่ี อุปสรรค (T) - 
1 นโยบายขยายโอกาสเพิ่มปริมาณผู้เรียน 

ทางสายอาชีพ และการฝึกอบรมอาชีพ 
1 โครงสร้างระบบราชการซ้ำซ้อน 

2 นโยบายการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา 

2 ระบบการเมืองไม่เข้มแข็ง มีการเปล่ียนแปลง
นโยบายบ่อย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

3 นโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 3 การกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรภาครัฐ 
ไม่เพียงพอ 

4 นโยบายเพิ่มปริมาณกำลังคนด้านวิชาชีพ 
เพื่อรองรับตลาดแรงงานเข้าสู่อาเซียน  

4 นโยบายภาครัฐไม่เอื้อต่อบริบทของสถานศึกษา 

5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กำหนดให้มีการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและผลิตผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  

5 นโยบายการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขาด 
ความต่อเนื่องในการดำเนินการ 

6 นโยบายส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี 
และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพสู่ชุมชน 

6 นโยบายของกระทรวงไม่เอื้อต่อการควบคุม
กำกับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
ด้านต่าง ๆ 

7 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ บุคลากร ครูเครือข่าย  
สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศสู่อาเซียน 

  

8 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา เปิดโอกาสให้มี
การจัดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี 
ส่งผลต่อการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

  

9 นโยบายส่งเสริมการกำกับดูแลและควบคุม
ภายใน  การบริหารจัดการความเส่ียง 
ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้าน  [ / ]  S1     [   ]  S2     [   ]  M1     [   ]  M2     [   ]  M3     [   ]  M4 

 
ท่ี จุดแข็ง ท่ี จุดอ่อน 
1 นโยบายของสถานศึกษามีการกำหนดชัดเจน

สอดคล้องกับนโยบายหลักของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1 ระบบการควบคุมภายในองค์กรปฏิบัติงาน 
ยังไม่เข้มแข็ง  ขาดการควบคุมและติดตาม
ประเมินผล  จึงทำให้ผลการปฏิบัติงาน 
ขาดประสิทธิภาพ  ไม่ทันเวลา 

2 โครงสร้างการบริหารงานมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ชัดเจนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากำหนด 

2 ผู้ปฏิบัติงานบางงานยังไม่มีประสบการณ์  
และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

3 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

3 ภาระงาน (Job Analysis) ไม่สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

4 สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนา 
ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะ
อาชีพแก่ชุมชน 

4 ไม่มีการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน  
(Job Description) ให้สอดคล้องกับเวลา 
ในบางงาน 

5 สถานศึกษามีนโยบายในการสร้างความร่วมมือ
กับชุมชนและสถานประกอบการ และสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาไม่ทัน 
ต่อการเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหม่ 

6 สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการกำกับดูแล 
การปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

  

7 สถานศึกษามีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยี 
และระบบเครือข่ายมาใช้พัฒนาการบริหาร
จัดการ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้าน  [   ]  S1     [ / ]  S2     [   ]  M1     [   ]  M2     [   ]  M3     [   ]  M4 

 
ท่ี จุดแข็ง ท่ี จุดอ่อน 
1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและตลาดแรงงาน 

1 ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า
พิกุลแก้ว ยังไม่หลากหลาย  และยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
ของชุมชน 

2 สถานประกอบการ/หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน
มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2 ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงต่ำ 

3 สถานศึกษามีศักยภาพในการศึกษาสายอาชีพ
และให้บริการแก่ประชาชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
ทำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสถานประกอบการ  
หน่วยงานต่าง ๆ 

3 มีจำนวนนักเรียน นกัศึกษาออกกลางคัน  
และไม่จบการศึกษาตามระยะท่ีกำหนดไว้ 

4 ผู้ท่ีจบการศึกษา มีโอกาสได้ทำงานในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ในระดับสูงเป็นจำนวนมาก 

4 ผู้เรียนบางส่วนยังขาดจิตอาสา และคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์บางประการของสถานศึกษา เช่น 
ความขยัน ความอดทน 

5 มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียน 
การสอน  ป้องกันอุบัติเหตุ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ภายในสถานศึกษา ทำให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5 การบริการฝึกอาชีพ  ให้แก่ ชุมชน ยังไม่ท่ัวถึง 
และไม่ต่อเนื่องในบางสาขาวิชา 
 

6 จัดทำระบบการดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน 
ด้านการเรียน  และปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลายสาขา 
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

7 จัดการศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สอดคล้องกับนโยบาย 3D และภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
ยังไม่เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ
เท่าท่ีควร 

8 ศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
เท่าทันเทคโนโลยี 

  

9 ศูนย์ฝึกทักษะทางอาชีพภายใต้ตราสินค้า  
พิกุลแก้ว 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้าน  [   ]  S1     [   ]  S2     [ / ]  M1     [   ]  M2     [   ]  M3     [   ]  M4 

 
ท่ี จุดแข็ง ท่ี จุดอ่อน 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1 สถานศึกษาขาดบุคลากรทางการศึกษา 
ในสาขาเฉพาะด้าน 

2 ครูผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ 
ตรงตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

2 ครูมีหน้าท่ีพิเศษมากทำให้คุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนลดลง  

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีในทิศทางเดียวกัน 

3 ครูศึกษาต่อไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีเปิดสอน 

4 ผู้บริหาร และครู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการสนับสนุน
และส่งเสริมทางด้านการแลกเปล่ียนการเรียนรู้
จากองค์กรวิชาชีพท้ังภายในและต่างประเทศ 

5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ได้รับการพัฒนาจนได้รับประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่อง 

5 ครูและบุคลากรมีภาระงานท่ีรับผิดชอบมาก  
ทำให้มีเวลาในการทำผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรม งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ น้อย 

6 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
รักษาวัฒนธรรมขององค์กร เป็นอย่างดีเช่น  
การแต่งกาย  การเข้าร่วมกิจกรรมชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

6 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาต่อ 
ในระดับสูง เพื่อรองรับการเปิดสถาบันและ AEC 

7 บุคลากรมีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ท่ีจะพัฒนาตนเอง
ท้ังด้านคุณวุฒิและความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ
ของตนเอง 

7 ครู  และบุคลากร  ขาดประสบการณ์ในการ 
เป็นท่ีปรึกษาการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์น้อย 

8 บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเสียสละในการทำงาน 
มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

8 การสูญเสียบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ 
หรือการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ทำให้
การจัดสรรอัตรากำลังไม่เพียงพอกับภาระงาน 
ท่ีมีอยู่ 

  9 การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล ของครูและบุคลากรยังมีน้อย 

  10 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ขาดทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

  11 บุคลากรท่ีมีความชำนาญในการควบคุมดูแล
รักษาระบบสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี 
มีไม่เพียงพอ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้าน  [   ]  S1     [   ]  S2     [ / ]  M1     [   ]  M2     [   ]  M3     [   ]  M4 

 
ท่ี จุดแข็ง ท่ี จุดอ่อน 

  12 บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

  13 บุคลากรท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวส่วนใหญ่ 
ยังไม่ได้รับการบรรจุ ทำให้เกิดการเข้า  ออก 
ของบุคลากรในสถานศึกษาอยู่ตลอดเวลา  
ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 

  14 ขาดบุคลากรควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
ในการจัดการสถานท่ี   
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้าน  [   ]  S1     [   ]  S2     [   ]  M1     [ / ]  M2     [   ]  M3     [   ]  M4 

 
ท่ี จุดแข็ง ท่ี จุดอ่อน 
1 การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา

ประจำปีเป็นแนวทางในการบริหาร การเงิน 
1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอ 

2 การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบราชการ 
มีความคุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้ 

2 สถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือในการระดม
เงินทุนจากชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อนำมา
พัฒนาผู้เรียน 

3 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการบริหารจัดการงบประมาณ 

3 การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ครู  
และผู้เรียน จัดทำและดำเนินการจัดประกวด  
จัดแสดง โครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  ยังไม่เพียงพอ  

 4 การจัดสรรงบประมาณในค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์  
ส่ือ สำหรับการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ (สอศ.) 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้าน  [   ]  S1     [   ]  S2     [   ]  M1     [   ]  M2     [ / ]  M3     [   ]  M4 

 
ท่ี จุดแข็ง ท่ี จุดอ่อน 
1 มีแผนงาน โครงการในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  

ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  
1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในบางสาขาวิชา 

ยังไม่ได้รับการพฒันาให้ทันสมัยเพื่อให้จัด 
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ 

2 ระบบการควบคุมดูแล บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

3 มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ใช้ ส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ   

3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ต้องใช้ระเบียบทางราชการ ทำให้เกิดความล่าช้า
ไม่ทันต่อความต้องการท่ีจะใช้ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้าน  [   ]  S1     [   ]  S2     [   ]  M1     [   ]  M2     [   ]  M3     [ / ]  M4 

 
ท่ี จุดแข็ง ท่ี จุดอ่อน 
1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และโครงการ 
ในการบริหารงาน  

1 การติดตามประเมินผลงาน การนิเทศงาน 
ไม่ต่อเนื่อง ทำให้การบริหารจัดการ  
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2 การบริหารจัดการศึกษาวิชาชีพอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง  ท้ังในระบบ 
และทวิภาคี 

2 ผู้เรียนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองท่ีดี   

3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 

3 การส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ และศูนย์บ่มเพาะยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

4 กระจายอำนาจในการบริหารสถานศึกษา 
ตามระเบียบและโครงสร้าง 

4 มีการนำระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
มาใช้ในสถานศึกษา  แต่ยังขาดการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

5 ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 

5 ระบบการติดตามและการประเมินคุณภาพ 
ของงานขาดความต่อเนื่อง 

6 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ  

6 ขาดเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนในการจัด 
การเรียนการสอน  และกิจกรรมบริการวิชาการ 
และวิชาชีพแก่สถานศึกษา  

7 มีมาตรการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันท่ีดีต่อบุคลากร 
และนักเรียนนักศึกษา 

7 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติยังไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานและลักษณะสาขาวิชา 

8 มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการปรับภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี เหมาะสม 
สวยงามและมีความปลอดภัย 

  

9 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  

10 มีระบบการจัดการบริหารความเส่ียงครอบคลุม
ท้ัง 5 ด้าน  
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บทท่ี  2 
การพัฒนาและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ดังนั้น สถานศึกษาจึงได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา  โดยได้แบ่งเป็นด้าน ๆ  ดังนี้ 
 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  โดยมกีลยุทธ์ดังนี้ 
 1.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะวิชาชีพ  ตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 1.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 
 1.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 1.4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจำเป็นในการศึกษาค้นคว้า  และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 1.5  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 
 1.7  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทำ  การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพอิสระ 
 1.8  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพอใจ 
 1.9  พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     1.1  พฒันา
ผู้เรียนให้มีความรู้  
และทักษะวิชาชีพ  
ตามหลักสูตร 
ที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ  สังคม  
และเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

     1.1.1  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดตามชั้นปี 

75% 80% 85% 85% 85% -  งานวิจัยชั้นเรียน 
-  การสอนวิชาปรบั 
   พื้นฐานวิชาชีพ  
   ระดับ ปวส. 
-  โครงการแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  งานวิจัยชั้นเรียน 
-  การสอนวิชาปรบั 
   พื้นฐานวิชาชีพ  
   ระดับ ปวส. 
-  โครงการแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  งานวิจัยชั้นเรียน 
-  การสอนวิชาปรบั 
   พื้นฐานวิชาชีพ  
   ระดับ ปวส. 
-  โครงการแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  งานวิจัยชั้นเรียน 
-  การสอนวิชาปรบั 
   พื้นฐานวิชาชีพ  
   ระดับ ปวส. 
-  โครงการแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  งานวิจัยชั้นเรียน 
-  การสอนวิชาปรบั 
   พื้นฐานวิชาชีพ  
   ระดับ ปวส. 
-  โครงการแข่งขัน 
   ทักษะวิชาชีพ 

     1.1.2  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอน 
ผลการเรียนรู้ 

75% 80% 85% 85% 85% -  โครงการเทียบโอน 
   ประสบการณ์กับ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการเทียบโอน 
   ประสบการณ์กับ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการเทียบโอน 
   ประสบการณ์กับ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการเทียบโอน 
   ประสบการณ์กับ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการเทียบโอน 
   ประสบการณ์กับ 
   สถานประกอบการ 

     1.2  พฒันา
ผู้เรียนให้มีความรู้
ความเขา้ใจ 
ในหลักการด้าน
คณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร ์
ให้สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ใน 
งานอาชีพได้ 

     1.2.1  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวทิยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอย่างเป็นระบบ 
 

75% 80% 85% 85% 85% -  โครงการพัฒนา 
   ความรูแ้ละเพ่ิม 
   ประสบการณ์ให้กับ 
   ครูและบคุลากร 
   สถานศึกษา  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   อุตรดิตถ์ 

-  โครงการพัฒนา 
   ความรูแ้ละเพ่ิม 
   ประสบการณ์ให้กับ 
   ครูและบคุลากร 
   สถานศึกษา  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   อุตรดิตถ์ 

-  โครงการพัฒนา 
   ความรูแ้ละเพ่ิม 
   ประสบการณ์ให้กับ 
   ครูและบคุลากร 
   สถานศึกษา  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   อุตรดิตถ์ 

-  โครงการพัฒนา 
   ความรูแ้ละเพ่ิม 
   ประสบการณ์ให้กับ 
   ครูและบคุลากร 
   สถานศึกษา  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   อุตรดิตถ์ 

-  โครงการพัฒนา 
   ความรูแ้ละเพ่ิม 
   ประสบการณ์ให้กับ 
   ครูและบคุลากร 
   สถานศึกษา  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
   อุตรดิตถ์ 

     1.3  พฒันา
ผู้เรียนให้มีทักษะ 
ในการใช้ภาษา
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

     1.3.1  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีทักษะในการ
สื่อสาร ด้านการฟัง การอา่น  
การเขียน  และการสนทนา 
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 

75% 80% 85% 85% 85% -  โครงการกิจกรรม 
   การแข่งขันครอส 
   เวิร์ด (Crossword  
   Challenge) 
-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  การส่งครูอบรม 
   สัมมนา 

-  โครงการกิจกรรม 
   การแข่งขันครอส 
   เวิร์ด (Crossword  
   Challenge) 
-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  การส่งครูอบรม 
   สัมมนา 

-  โครงการกิจกรรม 
   การแข่งขันครอส 
   เวิร์ด (Crossword  
   Challenge) 
-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  การส่งครูอบรม 
   สัมมนา 

-  โครงการกิจกรรม 
   การแข่งขันครอส 
   เวิร์ด (Crossword  
   Challenge) 
-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  การส่งครูอบรม 
   สัมมนา 

-  โครงการกิจกรรม 
   การแข่งขันครอส 
   เวิร์ด (Crossword  
   Challenge) 
-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  การส่งครูอบรม 
   สัมมนา 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     1.4  พฒันา
ผู้เรียนให้มีความรู้  
และทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่จำเป็น
ในการศึกษาค้นคว้า  
และปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

     1.4.1  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีความสามารถ 
ใช้ความรู้และเทคโนโลยี 
ที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสม 

75% 80% 85% 85% 85% -  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  โครงการนิทรรศการ 
   วิชาการ 

-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  โครงการนิทรรศการ 
   วิชาการ 

-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  โครงการนิทรรศการ 
   วิชาการ 

-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  โครงการนิทรรศการ 
   วิชาการ 

-  งานศูนย์วิทยบริการ 
-  โครงการนิทรรศการ 
   วิชาการ 

    1.5  พฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม 
ที่ดีในวิชาชีพ   
การมีบุคลิกภาพ 
ที่เหมาะสม  และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

     1.5.1  ร้อยละ 
ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม   
ในวิชาชีพ มีบคุลิกภาพที่
เหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี 

75% 80% 85% 85% 85% -  โครงการเข้าคา่ย 
   อบรมจริยธรรม 
-  โครงการองค์การ 
    นักศึกษา 
-  โครงการพัฒนา 
   ผู้นำนักศึกษา 
-  โครงการคุณธรรม 
   นำวิชาชีพ 

-  โครงการเข้าคา่ย 
   อบรมจริยธรรม 
-  โครงการองค์การ 
    นักศึกษา 
-  โครงการพัฒนา 
   ผู้นำนักศึกษา 
-  โครงการคุณธรรม 
   นำวิชาชีพ 

-  โครงการเข้าคา่ย 
   อบรมจริยธรรม 
-  โครงการองค์การ 
    นักศึกษา 
-  โครงการพัฒนา 
   ผู้นำนักศึกษา 
-  โครงการคุณธรรม 
   นำวิชาชีพ 

-  โครงการเข้าคา่ย 
   อบรมจริยธรรม 
-  โครงการองค์การ 
    นักศึกษา 
-  โครงการพัฒนา 
   ผู้นำนักศึกษา 
-  โครงการคุณธรรม 
   นำวิชาชีพ 

-  โครงการเข้าคา่ย 
   อบรมจริยธรรม 
-  โครงการองค์การ 
    นักศึกษา 
-  โครงการพัฒนา 
   ผู้นำนักศึกษา 
-  โครงการคุณธรรม 
   นำวิชาชีพ 

     1.6  พฒันา
ผู้เรียนให้มีความรู้  
และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสูตร  
สำหรับผูส้ำเร็จ
การศึกษา 
 

     1.6.1  ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

80% 85% 90% 90% 90% -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน 

     1.6.2  ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง 

80% 85% 90% 90% 90% -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน -  งานวิจัยชั้นเรียน 
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กลยุทธ์ 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
      1.6.3  ร้อยละของ 

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

80% 85% 90% 90% 90% -  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

      1.6.4  ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง  ที่ผ่านการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพจากจำนวน 
ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ตามประเภทวิชา  สาขาวิชา
และสาขางาน 

80% 85% 90% 90% 90% -  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

-  การประเมิน 
   มาตรฐานวิชาชีพ 
-  การพัฒนาข้อสอบ 
   วิชาชีพ 

     1.7  พฒันา
ผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะในการหา
งานทำ  การศึกษา
ต่อ  และการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

     1.7.1  ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ
ในสถานประกอบการ 
/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ป ี

60% 65% 70% 70% 70% -  การฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  การติดตามผู้สำเร็จ 
   การศึกษา 
-  งานศูนย์กำลังคน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  การฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  การติดตามผู้สำเร็จ 
   การศึกษา 
-  งานศูนย์กำลังคน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  การฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  การติดตามผู้สำเร็จ 
   การศึกษา 
-  งานศูนย์กำลังคน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  การฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  การติดตามผู้สำเร็จ 
   การศึกษา 
-  งานศูนย์กำลังคน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  การฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  การติดตามผู้สำเร็จ 
   การศึกษา 
-  งานศูนย์กำลังคน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

     1.8  พฒันา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่
สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานพอใจ 

     1.8.1  ระดับความ 
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ของผู้สำเร็จการศึกษา 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 -  โครงการสำรวจ 
   ความพึงพอใจของ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการสำรวจ 
   ความพึงพอใจของ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการสำรวจ 
   ความพึงพอใจของ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการสำรวจ 
   ความพึงพอใจของ 
   สถานประกอบการ 

-  โครงการสำรวจ 
   ความพึงพอใจของ 
   สถานประกอบการ 

 



 

36 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     1.9  พฒันา
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะในการวางแผน
ธุรกิจและมีรายได้
ระหว่างเรียน 

     1.9.1  ร้อยละของผู้เรียน
สามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรียน 

65% 70% 70% 70% 70% -  โครงการหารายได้ 
   ระหว่างเรียน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่
-  การเขียนแผนธุรกิจ 

-  โครงการหารายได้ 
   ระหว่างเรียน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่
-  การเขียนแผนธุรกิจ 

-  โครงการหารายได้ 
   ระหว่างเรียน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่
-  การเขียนแผนธุรกิจ 

-  โครงการหารายได้ 
   ระหว่างเรียน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่
-  การเขียนแผนธุรกิจ 

-  โครงการหารายได้ 
   ระหว่างเรียน 
-  ศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่
-  การเขียนแผนธุรกิจ 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 2.1  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือประชาคมอาเซียน 
 2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 2.3  จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
 2.4  จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาค้นคว้า  ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
 2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2.6  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2.7  ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     2.1  ร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 
ในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ       
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือ
ประชาคมอาเซียน 

     2.1.1  ร้อยละหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ 

75% 75% 80% 80% 80% -  โครงการประชุม 
   เชิงปฏิบัติการ 
   พัฒนาหลักสูตร 
   และแผนการเรียน 
   ระหว่างสถานศึกษา 
   ร่วมกับหน่วยงาน 
   ของรัฐ หน่วยงาน 
   เอกชน และสถาน 
   ประกอบการ 
-  โครงการฝึกอบรม 
   บุคลากร 

-  โครงการประชุม 
   เชิงปฏิบัติการ 
   พัฒนาหลักสูตร 
   และแผนการเรียน 
   ระหว่างสถานศึกษา 
   ร่วมกับหน่วยงาน 
   ของรัฐ หน่วยงาน 
   เอกชน และสถาน 
   ประกอบการ 
-  โครงการฝึกอบรม 
   บุคลากร 

-  โครงการประชุม 
   เชิงปฏิบัติการ 
   พัฒนาหลักสูตร 
   และแผนการเรียน 
   ระหว่างสถานศึกษา 
   ร่วมกับหน่วยงาน 
   ของรัฐ หน่วยงาน 
   เอกชน และสถาน 
   ประกอบการ 
-  โครงการฝึกอบรม 
   บุคลากร 

-  โครงการประชุม 
   เชิงปฏิบัติการ 
   พัฒนาหลักสูตร 
   และแผนการเรียน 
   ระหว่างสถานศึกษา 
   ร่วมกับหน่วยงาน 
   ของรัฐ หน่วยงาน 
   เอกชน และสถาน 
   ประกอบการ 
-  โครงการฝึกอบรม 
   บุคลากร 

-  โครงการประชุม 
   เชิงปฏิบัติการ 
   พัฒนาหลักสูตร 
   และแผนการเรียน 
   ระหว่างสถานศึกษา 
   ร่วมกับหน่วยงาน 
   ของรัฐ หน่วยงาน 
   เอกชน และสถาน 
   ประกอบการ 
-  โครงการฝึกอบรม 
   บุคลากร 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชีว้ัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ปี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 

     2.2  จัด
กระบวนการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

     2.2.1 ร้อยละของ 
แผน การจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

80% 85% 85% 85% 85% - การจัดทำแผนการ  
สอนแบบบูรณาการ 
- การฝึกอบรมบุคลากร 

- การจัดทำแผนการ  
สอนแบบบูรณาการ 
- การฝึกอบรมบุคลากร 

- การจัดทำแผนการ  
สอนแบบบูรณาการ 
- การฝึกอบรมบุคลากร 

- การจัดทำแผนการ  
สอนแบบบูรณาการ 
- การฝึกอบรมบุคลากร 

- การจัดทำแผนการ  
สอนแบบบูรณาการ 
- การฝึกอบรมบุคลากร 

     2.2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อคุณภาพ 
การสอนของผู้สอน 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 -  โครงการอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ  
   “การออกแบบ 
   การเรียนรู้การวัด 
   และประเมินผล 
   ผู้เรียนในศตวรรษ 
   ที่ 21” 
-  การสำรวจความ 
   พึงพอใจของผู้เรียน 

-  โครงการอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ  
   “การออกแบบ 
   การเรียนรู้การวัด 
   และประเมินผล 
   ผู้เรียนในศตวรรษ 
   ที่ 21” 
-  การสำรวจความ 
   พึงพอใจของผู้เรียน 

-  โครงการอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ  
   “การออกแบบ 
   การเรียนรู้การวัด 
   และประเมินผล 
   ผู้เรียนในศตวรรษ 
   ที่ 21” 
-  การสำรวจความ 
   พึงพอใจของผู้เรียน 

-  โครงการอบรม 
   เชิงปฏิบัติการ  
   “การออกแบบ 
   การเรียนรู้การวัด 
   และประเมินผล 
   ผู้เรียนในศตวรรษ 
   ที่ 21” 
-  การสำรวจความ 
   พึงพอใจของผู้เรียน 

-  โครงการพัฒนา 
   บุคลากร 
   ด้านการวัดผล 
-  การสำรวจความ 
   พึงพอใจของผู้เรียน 

     2.2.3 ร้อยละของ
งบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์  
สำหรับการจัดการเรียน 
การสอนอย่างเหมาะสม 

18% 20% 20% 20% 20% -  โครงการฝึกปฏิบัติ -  โครงการฝึกปฏิบัติ -  โครงการฝึกปฏิบัติ -  โครงการฝึกปฏิบัติ -  โครงการฝึกปฏิบัติ 

     2.3  จัดระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ให้เหมาะสม 
และเพียงพอ 
ในแต่ละสาขาวิชา 

     2.3.1  ระดับความ
เหมาะสมและเพียงพอ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ 
ในแต่ละสาขาวิชา 

2 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 - งานศูนย์วิทยบริการ 
- การจัดหาคอมพิวเตอร ์
  สำหรับสาขาวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนา 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 

- งานศูนย์วิทยบริการ 
- การจัดหาคอมพิวเตอร ์
  สำหรับสาขาวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนา 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 

- งานศูนย์วิทยบริการ 
- การจัดหาคอมพิวเตอร ์
  สำหรับสาขาวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนา 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 

- งานศูนย์วิทยบริการ 
- การจัดหาคอมพิวเตอร ์
  สำหรับสาขาวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนา 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 

- งานศูนย์วิทยบริการ 
- การจัดหาคอมพิวเตอร ์
  สำหรับสาขาวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนา 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     2.4  จัดสถานที่
เรียน  สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน  สถานที่
ศึกษาค้นควา้  
ให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา  ทั้งใน
สถานศึกษา   
สถานประกอบการ  
และแหล่ง 
การเรียนรู้อื่น ๆ 
 

   2.4.1  ระดับความเหมาะสม
ในการจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน  เหมาะสม
กับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

มี มี มี มี มี -  งานพัฒนา 
   อาคารเรียน   
   อาคารปฏิบัติการ 
-  งานปรับปรุง 
   ภูมิทัศน์ 
   ในสถานศึกษา 
-  การกำหนดตาราง 
   การใช้ห้องเรียน 
   ห้องปฏิบัติการ 

-  งานพัฒนา 
   อาคารเรียน   
   อาคารปฏิบัติการ 
-  งานปรับปรุง 
   ภูมิทัศน์ 
   ในสถานศึกษา 
-  การกำหนดตาราง 
   การใช้ห้องเรียน 
   ห้องปฏิบัติการ 

-  งานพัฒนา 
   อาคารเรียน   
   อาคารปฏิบัติการ 
-  งานปรับปรุง 
   ภูมิทัศน์ 
   ในสถานศึกษา 
-  การกำหนดตาราง 
   การใช้ห้องเรียน 
   ห้องปฏิบัติการ 

-  งานพัฒนา 
   อาคารเรียน   
   อาคารปฏิบัติการ 
-  งานปรับปรุง 
   ภูมิทัศน์ 
   ในสถานศึกษา 
-  การกำหนดตาราง 
   การใช้ห้องเรียน 
   ห้องปฏิบัติการ 

-  งานพัฒนา 
   อาคารเรียน   
   อาคารปฏิบัติการ 
-  งานปรับปรุง 
   ภูมิทัศน์ 
   ในสถานศึกษา 
-  การกำหนดตาราง 
   การใช้ห้องเรียน 
   ห้องปฏิบัติการ 

   2.4.2  ระดับความเหมาะสม
ในการจัดศูนย์วิทยบริการ 
ให้เหมาะสมกับวชิาที่เรียน  
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์ 
สูงสุด 

มี มี มี มี มี -  การพัฒนา 
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 
-  การประเมินการใช ้
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 

-  การพัฒนา 
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 
-  การประเมินการใช ้
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 

-  การพัฒนา 
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 
-  การประเมินการใช ้
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 

-  การพัฒนา 
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 
-  การประเมินการใช ้
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 

-  การพัฒนา 
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 
-  การประเมินการใช ้
   ศูนย์วิทยบริการ 
   และห้องสมุด 

    2.4.3  ระดับความ
เหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

มี มี มี มี มี โครงการจัดหา
ครุภัณฑ ์

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ ์

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ ์

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ ์

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ ์

     2.5  จัดระบบ
ความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม 
และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

     2.5.1  ระดับคุณภาพ 
การจัดระบบความปลอดภัย 
ของสภาพแวดล้อม  
สิ่งอำนวยความสะดวก 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ในสาขาวิชา/สาขางาน 

75% 80% 80% 80% 80% -  การจัดระบบ 
   ความปลอดภัย 
   ในห้องเรียน  
   ห้องปฏิบัติการ 
-  โครงการป้องกัน 
   อุบัติภัย 

-  การจัดระบบ 
   ความปลอดภัย 
   ในห้องเรียน  
   ห้องปฏิบัติการ 
-  โครงการป้องกัน 
   อุบัติภัย 

-  การจัดระบบ 
   ความปลอดภัย 
   ในห้องเรียน  
   ห้องปฏิบัติการ 
-  โครงการป้องกัน 
   อุบัติภัย 

-  การจัดระบบ 
   ความปลอดภัย 
   ในห้องเรียน  
   ห้องปฏิบัติการ 
-  โครงการป้องกัน 
   อุบัติภัย 

-  การจัดระบบ 
   ความปลอดภัย 
   ในห้องเรียน  
   ห้องปฏิบัติการ 
-  โครงการป้องกัน 
   อุบัติภัย 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     2.6  พฒันา
บุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาในงานที่
เก่ียวข้องอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

     2.6.1  ร้อยละของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา  
ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที ่
ที่รับผิดชอบ 

90% 95% 95% 95% 95% โครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

     2.7  ระดม
ทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมกัน
จัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.7.1  จำนวนครั้ง 
หรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุน 
การจัดการศึกษาอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

30 30 40 40 40 -  โครงการระดม 
   ทรัพยากร 
   เพ่ือการศึกษา 
-  โครงการฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  โครงการ 
   ทุนการศึกษา 

-  โครงการระดม 
   ทรัพยากร 
   เพ่ือการศึกษา 
-  โครงการฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  โครงการ 
   ทุนการศึกษา 

-  โครงการระดม 
   ทรัพยากร 
   เพ่ือการศึกษา 
-  โครงการฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  โครงการ 
   ทุนการศึกษา 

-  โครงการระดม 
   ทรัพยากร 
   เพ่ือการศึกษา 
-  โครงการฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  โครงการ 
   ทุนการศึกษา 

-  โครงการระดม 
   ทรัพยากร 
   เพ่ือการศึกษา 
-  โครงการฝึกงานใน 
   สถานประกอบการ 
-  โครงการ 
   ทุนการศึกษา 

      2.7.2  จำนวนสถาน
ประกอบการที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีและระบบปกติ 

25 25 30 30 30 งานจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี
และการฝึกงาน 

งานจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี
และการฝึกงาน 

งานจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี
และการฝึกงาน 

งานจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี
และการฝึกงาน 

งานจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค ี
และการฝึกงาน 

      2.7.3  จำนวนคน-ชั่วโมง
ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

90% 95% 95% 95% 95% -  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติด 
   และอบายมุข 
-  โครงการเสริม 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติด 
   และอบายมุข 
-  โครงการเสริม 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติด 
   และอบายมุข 
-  โครงการเสริม 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติด 
   และอบายมุข 
-  โครงการเสริม 
   ทักษะวิชาชีพ 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติด 
   และอบายมุข 
-  โครงการเสริม 
   ทักษะวิชาชีพ 

     2.7.4  อัตราสว่นของผู้สอน
ประจำที่มีคุณวฒุิด้านวิชาชีพ
ต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

โครงการพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพ 
แก่บุคลากร 

โครงการพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพ 
แก่บุคลากร 

โครงการพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพ 
แก่บุคลากร 

โครงการพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพ 
แก่บุคลากร 

โครงการพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพ 
แก่บุคลากร 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 3.1  ใช้ภาวะผู้นำและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอก  ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 
 3.2  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.3  จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ  และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     3.1  ใช้ภาวะ
ผู้นำและการมี
วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารในการ 
ผสมผสานความ     
ร่วมมือของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
และหน่วยงาน  
หรือบุคคลภายนอก  
ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

     3.1.1  ระดับคุณภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหาร
ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการม ี
ส่วนร่วมของประชาคม 
อาชีวศึกษา ด้วยความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

9 9 9 9 9 -  การมอบหมายงาน 
   ตามระเบียบ 
   บริหารสถานศึกษา 
-  การจัดทำแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจำป ี

-  การมอบหมายงาน 
   ตามระเบียบ 
   บริหารสถานศึกษา 
-  การจัดทำแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจำป ี

-  การมอบหมายงาน 
   ตามระเบียบ 
   บริหารสถานศึกษา 
-  การจัดทำแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจำป ี

-  การมอบหมายงาน 
   ตามระเบียบ 
   บริหารสถานศึกษา 
-  การจัดทำแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจำป ี

-  การมอบหมายงาน 
   ตามระเบียบ 
   บริหารสถานศึกษา 
-  การจัดทำแผนปฏิบัติ 
   ราชการประจำป ี

     3.2  จัดระบบ
การดูแลบุคลากร
ของสถานศึกษา
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 

     3.2.1  ร้อยละของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
ที่สามารถปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 

> 
90% 

> 
90% 

> 
90% 

> 
90% 

> 
90% 

-  การเชิดชูเกียรติครู 
   และบุคลากร 
-  การพัฒนาบุคลากร 
   เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

-  การเชิดชูเกียรติครู 
   และบุคลากร 
-  การพัฒนาบุคลากร 
   เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

-  การเชิดชูเกียรติครู 
   และบุคลากร 
-  การพัฒนาบุคลากร 
   เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

-  การเชิดชูเกียรติครู 
   และบุคลากร 
-  การพัฒนาบุคลากร 
   เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

-  การเชิดชูเกียรติครู 
   และบุคลากร 
-  การพัฒนาบุคลากร 
   เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     3.3  จัดระบบ
สารสนเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือ 
การบริหารจัดการ  
และการจัดการ
ความรู้เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม 

     3.3.1  ระดับคุณภาพ
ของการจัดระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการจัดการ
ความรูข้องสถานศึกษา 

5 5 5 5 5 -  การจัดระบบ 
   เครือข่ายสารสนเทศ 
   ในสถานศึกษา 
-  การควบคุมระบบ 
   สารสนเทศตาม  
   พรบ. การกระทำ 
   ความผิดทาง 
   คอมพิวเตอร์ 

-  การจัดระบบ 
   เครือข่ายสารสนเทศ 
   ในสถานศึกษา 
-  การควบคุมระบบ 
   สารสนเทศตาม  
   พรบ. การกระทำ 
   ความผิดทาง 
   คอมพิวเตอร์ 

-  การจัดระบบ 
   เครือข่ายสารสนเทศ 
   ในสถานศึกษา 
-  การควบคุมระบบ 
   สารสนเทศตาม  
   พรบ. การกระทำ 
   ความผิดทาง 
   คอมพิวเตอร์ 

-  การจัดระบบ 
   เครือข่ายสารสนเทศ 
   ในสถานศึกษา 
-  การควบคุมระบบ 
   สารสนเทศตาม  
   พรบ. การกระทำ 
   ความผิดทาง 
   คอมพิวเตอร์ 

-  การจัดระบบ 
   เครือข่ายสารสนเทศ 
   ในสถานศึกษา 
-  การควบคุมระบบ 
   สารสนเทศตาม  
   พรบ. การกระทำ 
   ความผิดทาง 
   คอมพิวเตอร์ 
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 4.1  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 4.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพท่ีกำหนด 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     4.1  บริการ
วิชาชีพที่เหมาะสม
ตามความต้องการ
ของชุมชน สังคม 
องค์กร ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเน่ือง 

     4.1.1  จำนวนและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ
และฝึกทักษะวิชาชีพ 

20 20 25 25 25 -  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ     
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ     
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ     
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ     
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ     
   ผู้ประกอบการใหม ่

     4.2  จัดสรร
งบประมาณ  เพื่อ
การบริการวชิาชีพ 
อย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกับ
แผนการบริการ
วิชาชีพที่กำหนด 

     4.2.1  ร้อยละของ
งบประมาณในการจัด 
กิจกรรม/โครงการที่ให ้
บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะ
วิชาชีพต่องบดำเนินการ 

> 
20% 

> 
20% 

> 
25% 

> 
25% 

> 
25% 

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่

-  โครงการอบรม 
   วิชาชีพระยะสั้น 
-  Fix It Center 
-  โครงการบ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการใหม ่
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 5.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานท่ีนำไปใช้ ในการพัฒนา 
 5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานท่ีนำไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ 
 5.3  จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานท่ีนำไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     5.1  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มี 
การสร้างและ    
พัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน 
ที่นำไปใช้  
ในการพัฒนา 

     5.1.1  จำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงาน 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

     5.1.2  จำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
โครงงาน ที่มีประโยชน์ 
ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับ 
การเผยแพร่ระดับชาติ 

3 3 5 5 5 -  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกบัภาคีเครือขา่ย 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     5.2  จัดสรร
งบประมาณ 
ในการสร้าง พัฒนา  
และเผยแพร่
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  
และโครงงานที่นำ 
ไปใช้ ในการพฒันา 
การเรียนการสอน  
ชุมชน สังคม และ 
ประเทศชาติ 

     5.2.1  ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ในการสร้าง 
พัฒนา และเผยแพร ่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงาน 
ต่องบดำเนินการ 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

-  โครงการประกวด  
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด  
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 

-  โครงการประกวด  
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 

-  โครงการประกวด  
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 

-  โครงการประกวด  
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
-  การจัดทำนวัตกรรม 
   ร่วมกับภาคีเครือขา่ย 

     5.3  จัดการ
เผยแพร่ข้อมูล 
เก่ียวกับการสร้าง 
และพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  
และโครงงานที่นำ 
ไปใช้ ในการพฒันา 
การเรียนการสอน  
ชุมชน สังคม และ 
ประเทศชาติ 

     5.3.1  จำนวนครั้งและ
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงาน 

4 4 4 4 4 -  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 

-  โครงการประกวด 
   สิ่งประดิษฐ์ 
   คนรุ่นใหม่ 
-  การสอนวิชา 
   โครงการ 
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 6.1  จัดทำระบบการดูแลให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 6.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 6.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     6.1  จัดทำ
ระบบการดูแล 
ให้คำปรึกษาผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ  
ปลูกฝังจิตสำนึก
และเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

     6.1.1  จำนวนครั้ง 
ของการจัดให้ผู้เรียน 
พบครูที่ปรึกษา 

35 35 35 35 35 โครงการปฐมนิเทศ
การจัดกิจกรรม 
Home Room 

โครงการปฐมนิเทศ 
การจัดกิจกรรม  
Home Room 

โครงการปฐมนิเทศ 
การจัดกิจกรรม  
Home Room 

โครงการปฐมนิเทศ 
การจัดกิจกรรม  
Home Room 

โครงการปฐมนิเทศ 
การจัดกิจกรรม  
Home Room 

     6.1.2  จำนวนครั้ง 
ของการจัดบริการ ตรวจ 
สารเสพติดให้กับผู้เรียน 

1 1 1 1 1 -  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติดและ 
   อบายมุข 
-  โครงการลานใจ  
   ลานกีฬา  
   ต้านยาเสพติด 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติดและ 
   อบายมุข 
-  โครงการลานใจ  
   ลานกีฬา  
   ต้านยาเสพติด 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติดและ 
   อบายมุข 
-  โครงการลานใจ  
   ลานกีฬา  
   ต้านยาเสพติด 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติดและ 
   อบายมุข 
-  โครงการลานใจ  
   ลานกีฬา  
   ต้านยาเสพติด 

-  โครงการป้องกัน 
   สารเสพติดและ 
   อบายมุข 
-  โครงการลานใจ  
   ลานกีฬา  
   ต้านยาเสพติด 

     6.1.3  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
เมื่อเทียบกับแรกเข้า 

< 
30% 

> 
40% 

> 
40% 

> 
40% 

> 
40% 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

     6.2  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่ดีงาม 
ในวิชาชีพ  รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธ์ 

     6.2.1  จำนวนครั้ง 
และประเภทของกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  
คุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม 
ที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง 
ด้านบุคลิกภาพ 
และมนุษยสัมพันธ์ 

> 
80% 

> 
80% 

> 
80% 

> 
80% 

> 
80% 

-  กีฬาส ี
-  โครงการกิจกรรม 
   สำคัญของชาติ  
   ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 
-  โครงการอบรม 
   แกนนำนักศึกษา 

-  กีฬาส ี
-  โครงการกิจกรรม 
   สำคัญของชาติ  
   ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 
-  โครงการอบรม 
   แกนนำนักศึกษา 

-  กีฬาส ี
-  โครงการกิจกรรม 
   สำคัญของชาติ  
   ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 
-  โครงการอบรม 
   แกนนำนักศึกษา 

-  กีฬาส ี
-  โครงการกิจกรรม 
   สำคัญของชาติ  
   ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 
-  โครงการอบรม 
   แกนนำนักศึกษา 

-  กีฬาส ี
-  โครงการกิจกรรม 
   สำคัญของชาติ  
   ศาสนา  
   พระมหากษัตริย์ 
-  โครงการอบรม 
   แกนนำนักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     6.3  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม ประเพณี  
และทำนุบำรุง 
ศิลปวฒันธรรม 

     6.3.1  จำนวนครั้ง 
และประเภทของกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณี และทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม 

> 
80% 

> 
80% 

> 
80% 

> 
80% 

> 
80% 

-  งานสวน 
   พฤกษศาสตร ์
   โรงเรียน 
-  โครงการบำเพ็ญ 
   ประโยชน์ 
   นอกสถาบัน 
   ชุมชน บ้าน วัด 
-  กิจกรรม 
   การแต่งผ้าไทย 

-  งานสวน 
   พฤกษศาสตร ์
   โรงเรียน 
-  โครงการบำเพ็ญ 
   ประโยชน์ 
   นอกสถาบัน 
   ชุมชน บ้าน วัด 
-  กิจกรรม 
   การแต่งผ้าไทย 

-  งานสวน 
   พฤกษศาสตร ์
   โรงเรียน 
-  โครงการบำเพ็ญ 
   ประโยชน์ 
   นอกสถาบัน 
   ชุมชน บ้าน วัด 
-  กิจกรรม 
   การแต่งผ้าไทย 

-  งานสวน 
   พฤกษศาสตร ์
   โรงเรียน 
-  โครงการบำเพ็ญ 
   ประโยชน์ 
   นอกสถาบัน 
   ชุมชน บ้าน วัด 
-  กิจกรรม 
   การแต่งผ้าไทย 

-  งานสวน 
   พฤกษศาสตร ์
   โรงเรียน 
-  โครงการบำเพ็ญ 
   ประโยชน์ 
   นอกสถาบัน 
   ชุมชน บ้าน วัด 
-  กิจกรรม 
   การแต่งผ้าไทย 
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7.  ยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย (Target) ป ี โครงการ / กิจกรรม (Initiative) 

2565 2566 2567 2568 2569 ปี  2565 ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 
     7.1 จัดให้มี
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     7.1.1  ระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

     -  โครงการอบรม 
   พัฒนาบุคลากร 
-  การจัดทำ SAR  
   ของแผนกวิชาชีพ 
-  การประเมินภายใน 
   โดยต้นสังกัด 

-  โครงการอบรม 
   พัฒนาบุคลากร 
-  การจัดทำ SAR  
   ของแผนกวิชาชีพ 
-  การประเมินภายใน 
   โดยต้นสังกัด 

-  โครงการอบรม 
   พัฒนาบุคลากร 
-  การจัดทำ SAR  
   ของแผนกวิชาชีพ 
-  การประเมินภายใน 
   โดยต้นสังกัด 

-  โครงการอบรม 
   พัฒนาบุคลากร 
-  การจัดทำ SAR  
   ของแผนกวิชาชีพ 
-  การประเมินภายใน 
   โดยต้นสังกัด 

-  โครงการอบรม 
   พัฒนาบุคลากร 
-  การจัดทำ SAR  
   ของแผนกวิชาชีพ 
-  การประเมินภายใน 
   โดยต้นสังกัด 

     7.1.2  ประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพภายใน 

     -  การพัฒนา 
   สถานศึกษา 
   ตามแผนปฏิบัติการ 
   ประจำป ี

-  การพัฒนา 
   สถานศึกษา 
   ตามแผนปฏิบัติการ 
   ประจำป ี

-  การพัฒนา 
   สถานศึกษา 
   ตามแผนปฏิบัติการ 
   ประจำป ี

-  การพัฒนา 
   สถานศึกษา 
   ตามแผนปฏิบัติการ 
   ประจำป ี

-  การพัฒนา 
   สถานศึกษา 
   ตามแผนปฏิบัติการ 
   ประจำป ี

 
 
 
 



บทท่ี  3 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  

สำเนา 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2562 

 
    
  โดยท่ีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 และมาตรา 9 กำหนดให้การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงสมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

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

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2562” 

ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิกรว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ

เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ข้อ  4  ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ข้อ  5  ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

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

ท่ีจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาท่ีเรียกช่ือ

อย่างอื่นของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 “หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล 
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 “ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 “ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาเปิดทำการสอน  โดยกำหนดให้ 1 ปี

การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล 18 
สัปดาห์ 

“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาเปิดทำการสอนในช่วงปิดภาคเรียน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  “การเรียนแบบเต็มเวลา (full-time)” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรือภาคฤดูร้อนท่ีใช้เวลาในช่วงของวันทำการ โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนตาม
เกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกำหนดสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 
 “การเรียนแบบไม่เต็มเวลา (part-time)” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติท่ีใช้เวลานอกเวลาของวันทำการ โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกำหนดสำหรับการเรียนแบบไม่
เต็มเวลา 
 “สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นท่ีทำหน้าท่ีปกครองดูแลและให้ความ
อุปการะแก่นักเรียน และให้คำรับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความ
ประพฤติของนักเรียนในระหว่างท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็น
หลักโดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็น
เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการกำหนด 
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

 “ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าท่ีประสานงานกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถาน
ประกอบการ 

“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทำหน้าท่ีสอน ฝึก อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
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“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายให้ทำหน้าท่ีนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่นักเรียนท่ีฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

“ครูท่ีปรึกษา” หมายความว่า ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายให้ทำหน้าท่ีให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา  
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกำหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
กำกับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้  ความสามารถ ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมซึ่งกำหนดเกณฑ์การ
ตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมท้ังจัดดำเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการอำนวยการ  ติดตามและกำกับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  1 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักเรียน 

 
ส่วนที่  1 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 
 

ข้อ  7  ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพื้นความรู้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เทียบเท่า 

ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสำหรับผู้ท่ีเรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา 
โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ข้อ  8  ผู้เข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
(2)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
(3)  มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทางราชการ 

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(4)  มีความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ 
(5)  มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(6)  สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า

15 ปีบริบูรณ์  และมีความต้ังใจท่ีจะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาท่ีสมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษากำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตาม

ความเหมาะสมของโครงการนั้น 
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ส่วนที่  2 
การรับผู้เข้าเรียน 

 
ข้อ  9  การรับผู้เข้าเรียน ให้ทำการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
ในกรณีท่ีมีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1)  ทำการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ  ตามความต้องการของสถานศึกษา หรือสถาน

ประกอบการ  หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทำการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(2)  สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ดำเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลาท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

(3)  ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติท่ีกำหนดและตามจำนวนท่ีได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ  หรือดำเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียนตาม
คุณสมบัติท่ีกำหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ  10  ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการ
คัดเลือก 
 

ส่วนที่  3 
การเป็นนักเรียน 

 
ข้อ  11  ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
สำหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทำด้วยตนเอง  พร้อมท้ัง

แสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการกำหนดโดยชำระ
เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ท้ังนี้ ให้เสร็จส้ินก่อนวันเปิดภาคเรียน  โดยมีผู้ปกครอง
ซึ่งสถานศึกษาเช่ือถือมาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัว 

ในกรณีผู้เข้าเรียนท่ีบรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทำหนังสือมอบตัวหรือ
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมช้ีแจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ  12  ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำตัวให้แก่นักเรียน  โดยให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนและนักศึกษา 
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บัตรประจำตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาท่ีมีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน 
3 ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจำตัวหมดอายุในระหว่างท่ียังมีสภาพเป็นนักเรียนก็ให้สถานศึกษาต่อ
อายุบัตรเป็นปี ๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจำตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจำตัวท่ีสถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ  13  ให้สถานศึกษาแต่งต้ังครูท่ีปรึกษา  เพื่อทำหน้าท่ีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน        
ให้คำปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถานประกอบการ
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

 
ส่วนที่  4 

การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน 
 

ข้อ  14  การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
(1)  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2)  ลาออก 
(3)  ถึงแก่กรรม 
(4)  สถานศึกษาส่ังให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
      ก.  ขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อ

กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นท่ีแสดงว่าไม่มีความต้ังใจท่ีจะศึกษา   
เล่าเรียนหรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือรับการฝึกอาชีพ 

      ข.  ไม่ยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดลาพัก     
การเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ 20 

      ค.  ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียนตามข้อ 27 
      ง.  ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      จ.  ขาดพื้นความรู้ ตามข้อ 7 
      ฉ.  ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามข้อ 8 
      ช.  พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 57 
      ซ.  พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 58 
ข้อ  15  ผู้ท่ีพ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ 14 (2) (4) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพการ

เป็นนักเรียน จะต้องยื่นคำร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน เมื่อ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ  16  การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ 15 ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(2)  ให้นำรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน

การสำเร็จการศึกษาด้วย 
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ส่วนที่  5 
การพักการเรียน 

 
ข้อ  17  สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน 

หรือการฝึกอาชีพได้ตามท่ีเห็นสมควร เมื่อมีเหตุจำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
(1)  ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 
(2)  เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคำรับรองของแพทย์ปริญญา 
(3)  กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจำการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนำปลด 
(4)  เหตุจำเป็นอย่างอื่นตามท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีมีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้ังแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี  

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนท่ีได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
  นักเรียน ท่ีลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด แต่ถ้านักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน
สำหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนสำหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ  18  นักเรียนท่ีขออนุญาตลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สำหรับผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้  เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุผลสมควร 

ข้อ  19  การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทำหลักฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะท่ีไม่มีผู้ปกครองมอบตัว ให้แจ้งนักเรียน
โดยตรง 

ข้อ  20  นักเรียนท่ีลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกำหนดเวลาท่ีลาพักการเรียนหรือ
การฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการ
ฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าพ้น
สภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 
 

ส่วนที่  6 
การลาออก 

 
ข้อ  21  นักเรียนท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง     

การลาออก เว้นแต่ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ 
ข้อ  22  นักเรียนท่ีลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า

นักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาต้ังแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 
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หมวด  2 
การจัดการเรียน 

 
ส่วนที่  1 

การเปิดเรียน 
 

ข้อ  23  ให้สถานศึกษากำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไป
จากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ  24  สถานศึกษาท่ีเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ส่วนที่  2 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
ข้อ  25  สถานศึกษาต้องกำหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  ให้เสร็จก่อน

วันเปิดภาคเรียน 
ข้อ  26  สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำหนดตามข้อ 25 ก็ได้  โดยให้

สถานศึกษากำหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียน หรือไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักเรียนต้องชำระค่าปรับตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ข้อ  27  นักเรียนท่ีมิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษากำหนดตามข้อ 26 ถ้า

ประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันส้ินสุดการ
ลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ  28  การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา 
ข้อ  29  นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด 

  ในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่นมา
ลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ  30  นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต สำหรับการเรียน    
แบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต สำหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นในการให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนท่ีแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจทำได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ  31  นักเรียนท่ีขอโอนผลการเรียนรู้รายวิชาตามข้อ 59 และข้อ 60 ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
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  นักเรียนท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

ส่วนที่  3 
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 

 
ข้อ  32  นักเรียนจะขอเปล่ียนรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทำ

ภายใน 15 วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ส่วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทำภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทำได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปล่ียน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา และ
ครูผู้สอนประจำรายวิชา 

ข้อ  33  การถอนรายวิชาภายในกำหนด  ตามข้อ 32  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดง 
ผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามข้อ 32  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควร ให้ลงอักษร “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการ
เรียน” 
 

ส่วนที่  4 
การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
ข้อ  34  สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริม

ความรู้ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 
ข้อ  35  เมื่อได้ทำการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน ให้บันทึก “ม.ก.”  ลงในระเบียน

แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการ
ส้ินสุดสำหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ส่วนที่  5 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 
ข้อ  36  นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนสำหรับ

รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
  ในกรณีท่ีมีความจำเป็นอย่างแท้จริง หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายๆ ไป 
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 นักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามข้อ 66 มิได้ 

ข้อ  37  การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1)  เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห ์
(2)  นักเรียนท่ีย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้นำเวลาเรียนจากสถานศึกษาท้ังสองแห่งมา

รวมกัน 
(3)  นักเรียนท่ีลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน  

ท่ีเรียนแล้วมารวมกัน 
(4)  นักเรียนท่ีลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนหรือ

ฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน หรือการฝึก
อาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(5)  รายวิชาท่ีมีครูผู้สอน หรือครูฝึกต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป  และแยกกันสอน ให้นำเวลาเรียนท่ีเรียน
กับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(6)  ถ้ามีการเปล่ียนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนต้ังแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
 

ส่วนที่  6 
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 
ข้อ  38  นักเรียนท่ีไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด 

หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เล่ือนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1)  ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
(2)  ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย 
(3)  เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกิจกรรม

พิเศษอย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(4)  มีความจำเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณา

แล้วเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ  39  นักเรียนท่ีขออนุญาตเล่ือนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ต้องยื่นคำร้องพร้อมท้ัง

หลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทำ
ได้ใหห้ัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
  กรณีท่ีหัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เล่ือนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ในช่อง “ผลการเรียน” และให้นักเรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาค
เรียนทดแทนภายในกำหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

การอนุญาตให้เล่ือนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทำเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน 
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หมวด  3 
การประเมินผลการเรียน 

 
ส่วนที่  1 

หลักการในการประเมินผลการเรียน 
 

ข้อ  40  ให้สถานศึกษามีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าท่ีและรับผิดชอบร่วมกันในการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ  41  ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ฝึกปฏิบัติและงานท่ีมอบหมาย รวมท้ังการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม ท้ังนี้ 
จำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่  2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
ข้อ  42  ให้สถานศึกษา พิจารณาทำการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน หรือเมื่อ

ส้ินสุดการเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
  สำหรับรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
โดยครูนิเทศและครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน เมื่อส้ินสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา 
 ข้อ  43  ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ข้อ  44  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 
  ร้อยละ  80  ขึ้นไป   ระดับผลการเรียน  4.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  ร้อยละ  75-79      ระดับผลการเรียน  3.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  ร้อยละ  70-74      ระดับผลการเรียน  3.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ร้อยละ  65-69      ระดับผลการเรียน  2.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
  ร้อยละ  60-64      ระดับผลการเรียน  2.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ร้อยละ  55-59      ระดับผลการเรียน  1.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
  ร้อยละ  50-54      ระดับผลการเรียน  1.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
  ร้อยละ  50      ระดับผลการเรียน     0  หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (ตก) 

ข้อ  45  รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 44 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
 ข.ร.  หมายถึง  ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำกว่า
ร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
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  ข.ป.  หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร สำหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
  ข.ส.  หมายถึง  ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร 
  ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่มีเหตุผล
สมควร 

ถ.น.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
ท.  หมายถึง  ทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้ทำ 

  ม.ส.  หมายถึง  ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน โดยได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำหนด 
  ม.ท.  หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ผ.  หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 

  ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
และผลการประเมินผ่าน 

ข้อ  46  ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
  (1)  ได้ ข.ร. 
  (2)  ได้ ข.ป. 
  (3)  ได้ ข.ส. 
  (4)  ได้ ถ.ล. 
  (5)  ได้ ท. 
  (6)  ได้ ม.ท. 

ข้อ  47  นักเรียนท่ีทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้ทำ    
ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ 
 (2)  ให้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง 
“ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ 
 (3)  ดำเนินการตาม (2) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤติท่ีสถานศึกษากำหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 

ข้อ  48  การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  ให้นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียนหาร

ด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ 
(2)  ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย จากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนตาม ข้อ 44 และข้อ 46 

สำหรับรายวิชาท่ีนักเรียนเรียนซ้ำ เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจำนวนหน่วยกิต ตามข้อ 49 
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(3)  ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ดังนี้ 
      ก.  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคเรียน คำนวณจากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนเฉพาะ   

ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
      ข.  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คำนวณจากรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดและได้ระดับผลการ

เรียน ต้ังแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
 ข้อ  49  นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 หรือเลือก
เรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้สูงขึ้น  ให้
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดำเนินการให้เรียนซ้ำหรือเรียนแทน ภายในเวลาก่อนสำเร็จการศึกษา 
 การเรียนซ้ำรายวิชา ให้นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 
 การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน ต้ังแต่ 2.0 
ขึ้นไป 
 รายวิชาท่ีเรียนซ้ำ หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียนต่ำ
กว่า 2.0 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 47 (2) หรือ (3) 
 ข้อ  50  กรณีตามข้อ 49 การคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ถ้าเป็นรายวิชาท่ีเรียนซ้ำให้นับ
จำนวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจำนวนหน่วยกิตของ
รายวิชาท่ีเรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ  51  ผู้ท่ีได้ ม.ส. ตามข้อ 39 และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน
เวลาท่ีสถานศึกษากำหนด ให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการ
เรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ 38 (3) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

กรณีผู้ท่ีได้ ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
กำหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน 10 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร ท้ังนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในกำหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียน
ถัดไป 

ข้อ  52  นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด 
  นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผล
การประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ข้อ  53  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
  เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมินผ่านใน
ภาคเรียนนั้น ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” 
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 หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่วนท่ีนักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาท่ี
สถานศึกษากำหนด เมื่อนักเรียนดำเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกช่ือกิจกรรมและ
ตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น 
 ถ้านักเรียนดำเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร 
“ม.ผ.” 
 ให้นักเรียนท่ีเข้าฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 

 
ส่วนที่  3 

การตัดสินผลการเรียน 
 

ข้อ  54  การตัดสินผลการเรียนให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
(1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(2)  รายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 1.0 ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจำนวนหน่วยกิต 

ของรายวิชานั้นเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 
(3)  เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 44 ให้

นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลาท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการกำหนดไม่เกิน 
10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นท่ีหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นสมควร หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ำรายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชา
เลือกจะเรียนซ้ำ หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยจำนวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาท่ีเรียนแทน 
และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

(4)  การประเมินใหม่ตาม (3) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1.0 
ข้อ  55  การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(1)  ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
(2)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐   
(3)  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(4)  ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด และ “ผ่าน” 

ทุกภาคเรียน 
ข้อ  56  ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ข้อ  57  นักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้

ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า 1.50 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพ
นักเรียน 
  เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน 
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 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

ข้อ  58  นักเรียนท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชา รวม 6 ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่
เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อ 55 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ
ให้พ้นสภาพนักเรียน ท้ังนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 12 ภาคเรียน นับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับ
ภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 
  นักเรียนท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษากำหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อ 55 ให้สถานศึกษา
พิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน ท้ังนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 16 ภาคเรียน นับต้ังแต่วัน
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 
 

ส่วนที่  4 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 
ข้อ  59  การโอนผลการเรียนสำหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราชเดียวกัน ให้สถานศึกษาท่ีรับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2.0  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทำการประเมินใหม่    
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  60  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ำกว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีมีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และมี
จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

(2)  รายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือ
จะทำการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  61  เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการ
วัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน 
  ข้อ  62  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 59 และข้อ 60 ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้รหัส
วิชาและช่ือรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชท่ีใช้ในปัจจุบัน โดยแสดงหมายเหตุ
ว่าเป็นรายวิชาท่ีรับโอนผลการเรียน 

ข้อ  63  สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามท่ีเห็นสมควร  และให้สถานศึกษาท้ังสองแห่งทำความตกลงร่วมกัน     
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ  64  ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ 63  ให้
สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(1)  รับโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป  หรือ 
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(2)  รายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ให้
อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 

ท้ังนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนท่ีจะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและช่ือรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชท่ีใช้ในปัจจุบัน โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ  65  กรณีท่ีมีการประเมินใหม่ตามข้อ 59 และข้อ 60 ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามท่ีได้จาก

การประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
ข้อ  66  นักเรียนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการหรือ

ทำงานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้วแต่
ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จำนวนหน่วยกิตสะสมสำหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วจกิตตาม
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 

ข้อ  67  นักเรียนท่ีสถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วสอบเข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาท่ียัง
ปรากฏอยู่ในหลักสูตรหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบัน และได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป 
 

หมวด  4 
เอกสารการศึกษา 

 
ข้อ  68  สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(1)  ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ใช้ช่ือย่อว่า “รบ. 1 ปวช.” และ

ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ ลงลายมือช่ือพร้อมท้ัง  

วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
  (2)  ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้และต้องเก็บ
รักษาไว้ตลอดไป 
 การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ      
ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3)  แบบรายงานผลการเรียนของผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ ใช้ช่ือย่อ
ว่า “รบ.2 ปวช.” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(4)  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ 
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(5)  สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น 
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของ
นักเรียน 

(6)  ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ  69  ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 ข้อ  70  ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
  ข้อ  71  ให้ใช้สำเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน และสำเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการ
เรียนฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
 ข้อ  72  ให้สถานศึกษาออกสำเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาคู่ฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ข้อ  73  การทำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสำเนาเอกสารตาม
ต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สำเนาถูกต้อง” ส่วนการทำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสำเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขี ยนหรือประทับตรา 
“CERTIFIED TRUE COPY” 
 ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำการแทนลงลายมือช่ือรับรองสำเนา พร้อม
ท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีออกสำเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือกำกับท่ีรูปถ่าย 
 ข้อ  74  นักเรียนท่ีต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนแล้วแต่กรณี 
ใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน โดยให้สถานศึกษากำหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 
 

หมวด  5 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ  75  สถานศึกษาใดท่ีมีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา พุทธศักราช 2556 ท่ีใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่า
นักเรียนจะสำเร็จการศึกษา 
 ข้อ  76  ในระหว่างท่ียังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับท่ีกำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมใช้
บังคับไปพลางก่อน เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ท้ังนี้ จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีไม่อาจนำหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ การจะ
ดำเนินการประการใดให้เป็นอำนวจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

พ.ศ. 2564 
 

 

 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2563 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนเป็นไป
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และในการประชุมครั้งท่ี 
7/2564 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 จึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2564 ไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2564” 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 
 ข้อ  4  ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 
 ข้อ  5  ในระเบียบนี้ 
 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด 

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวส.” 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า วิทยาลัย หรือหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของรัฐ
และเอกชน ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของรัฐและเอกชน ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

“หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล 

“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  
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“ภาคเรียน”  หมายความว่า ช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาเปิดทำการสอน โดยกำหนดให้ 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และใน 1 ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล 18 
สัปดาห์ 

“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาเปิดทำการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระ เบี ยบกระท รวง ศึกษ าธิก าร  ว่ า ด้ วยการ เปิ ดภาค เรียนฤ ดูร้ อน ใน สถาน ศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  “การเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติหรือภาค
ฤดูร้อนท่ีใช้เวลาในช่วงของวันทำการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ตามเกณฑ์
จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกำหนดสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 
 “การเรียนแบบไม่เต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียน
การสอนภาคเรียนปกติท่ีใช้เวลานอกเวลาของวันทำการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกำหนดสำหรับการเรียนแบบไม่เต็ม
เวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

 “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่นท่ีทำหน้าท่ีปกครองดูแลและให้ความ
อุปการะแก่นักศึกษา และให้คำรับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความ
ประพฤติของนักศึกษาในระหว่างท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหรือฝึกอชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
  “การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาเห็น
หลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็น
เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการกำหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

 “การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

 “ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าท่ีประสานงานกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ทำหน้าท่ีสอน ฝึก อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายให้ทำหน้าท่ีนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ 



 67 

  “ครูท่ีปรึกษา”  หมายความว่า  ครูท่ีสถานศึกษามอบหมายให้ทำหน้าท่ีให้คำแนะนำ ให้
คำปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
 “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกำหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 
 “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมซึ่งกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมท้ังจัดดำเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขท่ี
เป็นมาตรฐาน 
 “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการอำนวยการ ติดตามและกำกับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 
 ข้อ  6  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  1 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา 

 
ส่วนที่  1 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 
 
 ข้อ  7  ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ผู้เข้าเรียนท่ีไม่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา และ
สาขาวิชาท่ีกำหนด หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน ให้ครบตามท่ีกำหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสำหรับผู้ท่ีเรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา 
โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 
 ข้อ  8  ผู้เข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
 (2)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 (3)  มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทางราชการ  
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
 (4)  มีความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (5)  มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (6)  สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 
17 ปีบริบูรณ์ และมีความต้ังใจท่ีจะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาท่ีสมัคร 



 68 

 ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสมของโครงการนั้น 
 

ส่วนที่  2 
การรับผู้เข้าเรียน 

 
 ข้อ  9  การรับผู้เข้าเรียน ให้ทำการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถานศึกษากำหนด ในกรณีท่ีมี
การสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1)  ทำการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทำการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ 
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 
 (2)  สถานศึกษาทุกประกาศรับสมัคร ดำเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา       
ท่ีกำหนด 
 (3)  ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ   
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 
 การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก 
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติท่ีกำหนดและตามจำนวนท่ีได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ หรือดำเนินการร่วมกันก็ได้ 
 การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียนตาม
คุณสมบัติท่ีกำหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 
 ข้อ  10  ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ
การคัดเลือก 
 

ส่วนที่ 3 
การเป็นนักศึกษา 

 ข้อ  11  ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา 
 สำหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ต้องทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 
 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทำด้วยตนเอง พร้อมท้ัง
แสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการกำหนด โดยชำระ
เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ท้ังนี้  ให้ เสร็จส้ินก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมี
ผู้ปกครอง ซึ่งสถานศึกษาเช่ือถือมาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัว 
 ในกรณรท่ีบรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทำหนังสือมอบตัวหรือดำเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 
 ให้สถานศึกษาจัดการประชุมช้ีแจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทางการ
เรียนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ  12  ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำตัวให้แก่นักศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนและนักศึกษา 
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 บัตรประจำตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาท่ีมีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้อง     
ไม่เกิน 2 ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจำตัวหมดอายุในระหว่างท่ียังมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ให้
สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป และให้ส่งคืนบัตรประจำตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 สถานประกอบการจะใช้บัตรประจำตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้ 
 ข้อ  13  ให้สถานศึกษาแต่งต้ังครูท่ีปรึกษา เพื่อทำหน้าท่ีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน ให้
คำปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการ
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
 

ส่วนที่  4 
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ  14  การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 (1)  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (2)  ลาออก 
 (3)  ถึงแก่กรรม 
 (4)  สถานศึกษาส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
       ก.  ขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการ
ติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นท่ีแสดงว่าไม่มีความต้ังใจ
ท่ีจะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือรับการฝึกอาชีพ 
       ข.  ไม่ยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดลาพักการ
เรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ 20 
       ค.  ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ 27 
       ง.  ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้
กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ 
       จ.  ขาดพื้นความรู้ตามข้อ 7 
       ฉ.  ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ 8 
       ช.  พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 57 หรือตามข้อ 58 
 ข้อ  15  ผู้ท่ีพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 14 (2) (4) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อ
การเป็นนักศึกษา จะต้องยื่นคำร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา 
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลความจำเป็นโดยอยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ข้อ  16  การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 15 ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1)  ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
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 (2)  ให้นำรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน
การสำเร็จการศึกษาด้วย 
 

ส่วนที่  5 
การพักการเรียน 

 
 ข้อ  17  สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามท่ีเห็นสมควร เมื่อมีเหตุจำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 (1)  ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 
 (2)  เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคำรับรองของแพทย์ปริญญา 
 (3)  กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจำการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนำปลด 
 (4)  เหตุจำเป็นอย่างอื่นตามท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
 ในกรณีท่ีมีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้ังแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี 
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนท่ีได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด แต่ถ้านักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนสำหรับภาคเรียน
นั้นแล้วไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสำหรับภาคเรียนนั้นอีก 
 ข้อ  18  นักศึกษาท่ีขออนุญาตลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคำร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สำหรับผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้  
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุผลสมควร 
 ข้อ  19  การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทำหลักฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะท่ีไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักศึกษา
โดยตรง 
 ข้อ  20  นักศึกษาท่ีลาพักหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกำหนดเวลาท่ีลาพักหรือการเรียนหรือการ
ฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการฝึก
อาชีพต่อสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพ
นักศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 
 

ส่วนที่  6 
การลาออก 

 
 ข้อ  21  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง    
การลาออก เว้นแต่ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ 
 ข้อ  22  นักศึกษาท่ีลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาต้ังแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 
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หมวด  2 
การจัดการเรียน 

 

ส่วนที่  1 
การเปิดเรียน 

 

 ข้อ  23  ให้สถานศึกษากำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไป
จากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  ข้อ  24  สถานศึกษาท่ีเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ส่วนที่  2 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 

 ข้อ  25  สถานศึกษาต้องกำหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อน
วันเปิดภาคเรียน 
 ข้อ  26  สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำหนดข้อ 25 ก็ได้  โดยให้
สถานศึกษากำหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นควร  แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
หรือไม่เกิน 5 วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องชำระค่าปรับตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ข้อ  27  นักศึกษาท่ีมิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษากำหนดตามข้อ 26 
ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวัน
ส้ินสุดการลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 
  ข้อ  28  การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา 
 ข้อ  29  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่นมา
ลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 นักศึกษาท่ีประสงค์ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป  ท้ังนี้ ต้องชำระเงินให้เสร็จส้ินก่อนวันเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย   
ภาคเรียน 
 ข้อ  30  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต สำหรับการเรียนแบบ
เต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต สำหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
สถานศึกษา 
 หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจทำได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
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 ข้อ  31  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ 59 และข้อ 60 ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
 นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
สถานศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

ส่วนที่  3 
การเปลี่ยน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา 

 

 ข้อ  32  นักศึกษาจะขอเปล่ียนรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทำ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทำภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทำได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร   

การขอเปล่ียน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา และ
ครูผู้สอนประจำรายวิชา 
 ข้อ  33  การถอนรายวิชาภายในกำหนดตามข้อ 32 ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผล 
การเรียนช่อง “ผลการเรียน” 
 การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามข้อ 32 และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควร ให้ลงอักษร “ถ.น.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง 
“ผลการเรียน” 
 

ส่วนที่ 4 
การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

 ข้อ  34  สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
 ข้อ  35  เมื่อได้ทำการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน ให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็น
การส้ินสุดสำหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
 

ส่วนที่ 5 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

 

 ข้อ  36  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนสำหรับ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
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 ในกรณีท่ีมีความจำเป็นอย่างแท้จริง หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป 
 นักศึกษาท่ีไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 มิได้ 
 ข้อ  37  การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1)  เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ 18 สัปดาห ์
 (2)  นักศึกษาท่ีย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นำเวลาเรียนจากสถานศึกษาท้ังสองแห่ง  
มารวมกัน 
 (3)  นักศึกษาท่ีลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน  
ท่ีเรียนแล้วมารวมกัน 
 (4)  นักศึกษาท่ีลาพักการเรียน การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด 
ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกันให้นับ
เวลาเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน ฝึก
ประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 
 (5)  รายวิชาท่ีมีผู้สอน หรือครูฝึกต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นำเวลาเรียนท่ีเรียนกับ
ผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 
 (6)  ถ้ามีการเปล่ียนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนต้ังแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
 

ส่วนที่  6 
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

 
 ข้อ  38  นักศึกษาท่ีไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวันและเวลาท่ี
สถานศึกษากำหนด หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เล่ือนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนได้ 
ในกรณีต่อไปนี้ 
 (1)  ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
 (2)  ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย 
 (3)  เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรม
พิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
 (4)  มีความจำเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริง 
 ข้อ  39  นักศึกษาท่ีขออนุญาตเล่ือนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ต้องยื่นคำร้อง
พร้อมท้ังหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไม่น้อยว่า 3 วัน หากไม่
สามารถกระทำได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 กรณีท่ีหัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เล่ือนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ในช่อง “ผลการเรียน” และให้นักศึกษาเข้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับ
แต่วันประกาศผลการเรียน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัด
ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกำหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
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 การอนุญาตให้เล่ือนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา 
 

หมวด  3 
การประเมินผลการเรียน 

 
ส่วนที่  1 

หลักการในการประเมินผลการเรียน 
 

 ข้อ  40  ให้สถานศึกษามีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าท่ีและรับผิดชอบร่วมกันในการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 ข้อ  41  ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและงานท่ีมอบหมาย รวมท้ังการวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม ท้ังนี้ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามท่ีกำหนดไว้ใน 
 

ส่วนที่  2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 ข้อ  42  ให้สถานศึกษา พิจารณาทำการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน หรือเมื่อ
ส้ินสุดการเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
 สำหรับรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ
โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน เมื่อส้ินสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา 
 ข้อ  43  ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 
 ข้อ  44  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี ้
 ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  4.00  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 ร้อยละ  75-79  ระดับผลการเรียน  3.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ร้อยละ  70-74  ระดับผลการเรียน  3.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 ร้อยละ  65-69  ระดับผลการเรียน  2.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 ร้อยละ  60-64  ระดับผลการเรียน  2.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 ร้อยละ  55-59  ระดับผลการเรียน  1.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 ร้อยละ  50-54  ระดับผลการเรียน  1.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 ต่ำกว่าร้อยละ  50  ระดับผลการเรียน  0  หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  (ตก) 
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 ข้อ  45  รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  44  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
 ข.ร.  หมายถึง  ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียน 
ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 ข.ป.  หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร  สำหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 ข.ส.  หมายถึง  ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร 
 ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร 
 ถ.น.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
 ท.    หมายถึง  ทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้ทำ 
 ม.ส.  หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน       
โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชา     
ตามกำหนด 
 ม.ท.  หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 ผ.     หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หรือผลการประเมินผ่าน 
 ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
 ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
และผลการประเมินผ่าน 
 ข้อ  46  ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
 (1)  ได้  ข.ร. 
 (2)  ได้  ข.ป. 
 (3)  ได้  ข.ส. 
 (4)  ได้  ถ.ล. 
 (5)  ได้  ท. 
 (6)  ได้  ม.ท. 
 ข้อ  47  นักศึกษาท่ีทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้ทำ   
ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
 (1)  ให้ได้คะแนน  0  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น หรือ 
 (2)  ให้ระดับผลการเรียนเป็น  0  (ศูนย์)  โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง 
“ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ 
 (3)  ดำเนินการตาม  (2)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน  
ความประพฤติท่ีสถานศึกษากำหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  48  การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1)  ให้นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน 
หารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ 
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  (2)  ให้คำนวณค่ระดับคะแนนเฉล่ีย จากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 44 และข้อ 46 
สำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนซ้ำ เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจำนวนหน่วยกิตตามข้อ 49  
 (3)  ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
      ก.  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคเรียน คำนวณจากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนเฉพาะ
ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
      ข.  ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คำนวณจากรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดและได้ระดับผลการ
เรียนต้ังแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
 ข้อ  49  นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 หรือเลือก
เรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้สูงขึ้น ให้
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดำเนินการให้เรียนซ้ำหรือเรียนแทน ภายในเวลาก่อนสำเร็จการศึกษา 
 การเรียนซ้ำรายวิชา ให้นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 
 การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน ต้ังแต่ 2.0 
ขึ้นไป 
 รายวิชาท่ีเรียนซ้ำ หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน  0  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ำกว่า 2.0 ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  0  (ศูนย์)  ตามข้อ  47  (2)  หรือ  (3) 
 ข้อ  50  กรณีตามข้อ  49  การคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ถ้าเป็นรายวิชาท่ีเรียนซ้ำให้นับ
จำนวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจำนวนหน่วยกติ  
ของรายวิชาท่ีเรียนแทนมาเป็นตัวหาร 
 ข้อ  51  ผู้ท่ีได้  ม.ส.  ตามข้อ  39  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด ให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ 38 (3) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 กรณีผู้ท่ีได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
กำหนด ให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นท่ีหัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ท้ังนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในกำหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
 ขัอ  52  นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากำหนด 
 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ  
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 ข้อ  53  นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม  
ไม่น้อยว่าร้อยละ 60 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
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 เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมินผ่าน   
ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผล    
การเรียน” 
 หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่วนท่ีนักศึกษาผู้นั้นไมไ่ด้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาท่ี
สถานศึกษากำหนด เมื่อนักศึกษาดำเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกช่ือกิจกรรม
และตัวอักษร “ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น 
 ถ้านักศึกษาดำเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร 
“ม.ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” 
 ให้นักศึกษาท่ีเข้าฝึกประสบการณ์สมรรนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
 

ส่วนที่  3 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ  54  การตัดสินผลการเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 (2)  รายวิชาท่ีมีระดับผลการเรียนต้ังแต่ 1.0 ข้ึนไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจำนวนหน่วยกิต 
ของรายวิชานั้นเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 
 (3)  เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียน  0  (ศูนย์)  ให้เรียนซ้ำ
รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำ หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จำนวนหน่วยกิตต้องไม่นอ้ย
กว่ารายวิชาท่ีเรียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียบแสดงผลการเรียน ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 
 ข้อ  55  การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
  (1)  ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
 (2)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 (3)  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 (4)  ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนดและ “ผ่าน” 
ทุกภาคเรียน 
 ข้อ  56  ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ข้อ  57  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ต่ำกว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า 1.90 ให้
สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 ข้อ  58  นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม 4 ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่
เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ 55 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ
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ให้พ้นสภาพนักศึกษา ท้ังนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 8 ภาคเรียน นับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่นับ 
ภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 
 นักศึกษาท่ีเรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน  
ท่ีสถานศึกษากำหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ 55 ให้สถานศึกษา
พิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ท้ังนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 12 ภาคเรียนนับต้ังแต่ 
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 
 

ส่วนที่  4 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ  59  การโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราชเดียวกัน ให้สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา 
นอกจากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทำการประเมินใหม่    
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 
 ข้อ  60  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ำกว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีมีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 และ    
มีจำนวนหน่วยกิตไมน่้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
 (2)  รายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ข้ึนไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือ
จะทำการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นกไ็ด้ 
 ข้อ  61  เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน 
 ข้อ  62  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 59 และข้อ 60  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้
รหัสวิชาและช่ือรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราชท่ีใช้ในปัจจุบัน โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาท่ีรับโอนผลการเรียน 
 ข้อ  63  สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามท่ีเห็นสมควร และให้สถานศึกษาท้ังสองแห่งทำความตกลงร่วมกันในการ
จัดสอนและรับโอนผลการเรียน 
 ข้อ  64  ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  63    
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้ 
 (1)  รับโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ 
 (2)  รายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้  
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 ท้ังนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนท่ีจะอนุญาตให้ไปเรียน 
 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียบแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและช่ือรายวิชาของหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราชท่ีใช้ในปัจจุบัน โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
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 ข้อ  65  กรณีท่ีมีการประเมินใหม่ตามข้อ 59 และข้อ 60 ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามท่ีได้
จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
 ข้อ  66  นักศึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือทำงานในอาชีพนั้นอยุ๋แล้ว หรือ
มีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจำนวนหน่วยกิตสะสมสำหรับ
รายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา 
และสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด โดยสถานศึกษาจัดให้มีระบบสะสมหน่วยกิต 
 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด 
 ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 
 ข้อ  67  นักศึกษาท่ีสถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วสอบเข้าเรียน
ใหม่ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาท่ียัง
ปรากฏอยู่ในหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบัน และได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ข้ึนไป 
 

หมวด  4 
การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 ข้อ  68  สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาตามข้อ 7 วรรคสอง  ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชีพตามท่ีกำนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นท่ีเปิดสอนรายวิชานั้น ๆ  หรือ
รายวิชาท่ีเนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ตาม   
ข้อ 66 ก็ได้ 
 ข้อ  69  การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมิน 
ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร  ท้ังนี้ ผู้ท่ีได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 1.0 ข้ึนไป ถือว่าผ่านโดยให้บันทึก 
“ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน 
“ผ่าน” ทุกรายวิชา 
 

หมวด  5 
เอกสารการศึกษา 

 
 ข้อ  70  สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ซึ่งใช้ช่ือย่อว่า “รบ. 1 ปวส.” 
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
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 การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ ลงลายมื่อช่ือพร้อมท้ัง 
วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
 (2)  ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ และต้องเก็บ
รักษาไว้ตลอดไป 
 การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ      
ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ    
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (3)  แบบรายงานผลการเรียนของผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ ใช้ช่ือย่อ
ว่า “รบ.2 ปวส.” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
 (4)  ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ 
 (5)  สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นสมุด
บันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของ
นักศึกษา 
 (6)  ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ  71  ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 ข้อ  72  ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
 ข้อ  73  ให้เอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน และเอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการ
เรียนฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
 ข้อ  74  ให้สถานศึกษาออกเอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารคู่ฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ข้อ  75  การทำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสำเนาเอกสารตาม
ต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สำเนาถูกต้อง” ส่วนการทำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสำเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา 
“CERTIFIED TRUE COPY” 
 ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำการแทนลงลายมือช่ือรับรองสำเนาพร้อมท้ัง 
วัน เดือน ปี ท่ีออกสำเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือกำกับท่ีรูปถ่าย 
 ข้อ  76  นักศึกษาท่ีต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียนแล้วแต่กรณี 
ใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน  โดยให้สถานศึกษากำหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 
 

หมวด  6 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ  77  สถานศึกษาใดท่ีมีนักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
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ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  ท่ีใช้บังคับอยู่เดิม
จนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 
 ข้อ  78  สถานศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2563 ไปก่อนแล้ว โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  ก่อนระเบียบนี้ใช้
บังคับถือว่าการดำเนินการท่ีผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์ 
 ข้อ  79  ในระหว่างท่ียังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับท่ีกำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้
บังคับไปพลางก่อน เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ท้ังนี้ จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีท่ีไม่อาจนำหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ การจะ
ดำเนินการประการใดให้เป็นอำนาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
       ประกาศ  ณ วันท่ี  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
      ตรีนุช  เทียนทอง 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
บทบาทหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

    
1.  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.1  ร่วมกำหนดนโยบาย  แผนการจัดการศึกษา  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.2  ร่วมตัดสินใจและรับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจ 
 1.3  สนับสนุนการจัดหาแหล่งงบประมาณ  แหล่งฝึกงาน  และสถานประกอบการเพื่อการฝึกงาน
และจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการบริหารและพัฒนาส่ิงแวดล้อม  การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และการแก้ไขปัญหาสังคม 
 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  ตามความต้องการของผู้เรียน
ตลาดแรงงาน  ท้องถิ่นและชุมชน 
 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1  วางแผนงาน  กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบาย  กำหนดภารกิจของ
สถานศึกษา  มาตรฐานผลงาน  เวลาแผนงาน  และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน 
 2.2  จัดองค์กร  ออกแบบวงจรการบริหารงาน  วิเคราะห์งาน/กิจกรรมต่าง ๆ  วิเคราะห์หน้าท่ี 
ทบทวนการส่ังการ  มอบและกระจายอำนาจ 
 2.3  สรรหาบุคลากรท่ีเหมาะกับงาน  สร้างการมีส่วนร่วม  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  ดูแล 
รักษา  สร้างขวัญกำลังใจ ให้การยอมรับ ให้แนวทางอาชีพและอนาคต 
 2.4  เป็นผู้นำในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง  สอนงาน  เป็นพี่เล้ียง  ส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม  ให้รางวัลตอบแทน  จูงใจและเล่ือนขั้น 
 2.5  กำกับงาน กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ประเมินผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหา หาทาง
แก้ไขและปรับปรุง 
 2.6  รายงานผล  เก็บรวบรวมข้อมูล  รับฟังเสียงบุคลากรและนักศึกษา เสียงจากภายนอก
วิเคราะห์ผลการทำงาน รายงานและป้อนกลับ 
 2.7  จัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความต้องการ ศึกษาประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ  วางแผนและควบคุมงบประมาณ 
 2.8  ประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 
3.  ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ 
 3.1  ศึกษานโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
หลักสูตรและพื้นฐานของนักศึกษา 
 3.2  จัดทำแผนการสอนท่ีมีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์
จุดประสงค์และเนื้อหารายวิชา  จัดทำกำหนดการสอน  เลือกรูปแบบการสอน  ส่ือและเครื่องมือ         
ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดทำแผนการสอน จัดทำส่ือและเครื่องวัดผลประเมินผล 
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 3.3  สอนตามแผนการสอน จัดกิจกรรมตามแผนการสอน จัดบรรยากาศด้านส่ิงแวดล้อมและ
ด้านจิตใจท่ีเอื้อและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย 
 3.4  ประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบการวัดผลประเมินผลใช้เครื่องมือ
ประเมินผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และมีการปรับปรุงพัฒนา วิเคราะห์ผลการประเมินและนำผล  
ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และจัดทำหลักฐานการประเมินผล 
 3.5  สอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์   จัดกลุ่มผู้เรียน  โดยแบ่งกลุ่ม    
ตามจุดประสงค์ท่ีไม่ผ่าน  ใช้เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  ประเมินผลและรายงานผลการสอน
ซ่อมเสริม 
 3.6  วิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หาเทคนิคการสอน สำรวจเพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง 
กำหนดรูปแบบนวัตกรรม สร้างส่ือนวัตกรรม ทดลองใช้ หาคุณภาพ และสรุปผลการใช้ 
 

4.  ผู้ปกครองและชุมชน 
 4.1  ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา แผนการศึกษา นโยบาย กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและระเบียบของสถานศึกษา 
 4.2  สร้างความเข้าใจปรัชญาของสถานศึกษา แผนการเรียน การปฏิบัติ และกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 4.3  ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 4.4  ช่วยจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกสถานศึกษา  ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 4.5  ช่วยจัดการศึกษาวิชาชีพ  การศึกษาทวิภาคี  การศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและ 
ชุมชน 
 4.6  ช่วยจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา  ส่ือและอุปกรณ์การศึกษา 
 4.7  ร่วมมือกับสถานศึกษาในการอบรมส่ังสอน ควบคุมดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา ของ
นักศึกษาท้ังด้านการเรียนและความประพฤติ 
 4.8  ร่วมประชุม  อภิปรายผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
 4.9  ร่วมประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและบริการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นในสถานศึกษา 
 4.10 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและสถานศึกษา 
 
 



บทท่ี  5 
บทบาทหน้าท่ีของผู้เรียน 

      
1.  ข้อกำหนดที่นักเรียน  นักศึกษา  ต้องปฏิบัติ 
 1.1  ศึกษาตามระดับและสาขาวิชาท่ีสมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน  และจบการศึกษา 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 1.2  รับสวัสดิการ  บริการและการช่วยเหลือตามสิทธิที่กำหนดไว้ในระเบียบ 
 1.3  ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 1.4  เป็นสมาชิกองค์การวิชาชีพ  ชมรมประชาธิปไตย  และเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.5  พัฒนาตนเองให้มีสุขภาพดีพร้อมท้ังทางกาย  อารมณ์  สังคม  มีบุคลิกภาพดี  มีความคิด
สร้างสรรค์  และรู้จักพึ่งตนเอง 
 1.6  ปฏิบัติตนเป็นคนดีศรีอาชีวะ มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 1.7  จัดทำแฟ้มสะสมงานของตนเอง 
 1.8  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชน 
 1.9  มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 1.10 ร่วมมือกับสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  เช่น 
ส่ิงเสพติด  เอดส์  ส่ือลามกอนาจาร  ฯลฯ 
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2.  กฎระเบียบของวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2564 
----------------------------------------- 

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความสวยงาม โดยยึดแนวการปฏิบัติอาศัยอำนาจ 
แห่งคณะปฏิบัติ ฉบับท่ี 132 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2515 ข้อ 1 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2542 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา            
ของวิทยาลัยเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559 ว่าด้วย 
การแต่งกายนักเรียน นักศึกษา” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับกับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำส่ังอื่นท่ีวิทยาลัยได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  

หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ยึดระเบียบนี้เป็นหลักปฏิบัติ 
ข้อ 4 การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ให้ยึดปฏิบัติดังนี้ 
        4.1 การแต่งกายของนักศึกษาหญิง 
              4.1.1 ทรงผม ความยาวไม่เกินต้นคอ ถ้ายาวเกินกว่านี้ให้รวบให้เรียบร้อย 

ด้วยโบหรือยางมัดผมสีขาว สีดำ สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเทา หรือสีกรมท่าเท่านั้น และไม่มีลวดลายหรือ                 
สีฉูดฉาดบนโบหรือยางมัดผม ส่วนกิ๊บติดผมให้ใช้โลหะสีเดียวเช่นเดียวกับโบหรือยางมัดผม ไม่มีลวดลาย 
หรือสีฉูดฉาด  ไม่ดัด  ไม่ย้อม  หรือทำสีผมให้ผิดจากเดิม 

    4.1.2 เสื้อ ตัดด้วยผ้าขาวเกล้ียงท่ีไม่บางจนเกินไป แบบคอเช้ิต ไม่รัดรูป  
หรือขนาดใหญ่เกินไป ผ่าอกเส้ือตลอด ท่ีอกเส้ือทำสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 เซนติเมตร มีกระดุมโลหะ 
สีขาวตราวิทยาลัย 4 กระดุม แขนปล่อยธรรมดายาวเพียงข้อศอก ไม่รัดรูป  
หมายเหตุ เมื่อสวมเส้ือแล้วห้ามพับแขนเส้ือ และต้องใส่เส้ือซับในสีขาวล้วน 

   4.1.3 กระโปรง ระดับ ปวช. กระโปรงผ้าสีกรมท่าจีบรอบตัว ความยาว 
คลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง  ส่วนระดับ ปวส. กระโปรงทรงตรง  ผ่าหลังแบบซ้อนผ้าสีกรมท่าหรือสีดำ  
ความยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง   

   4.1.4 ป้ายชื่อ ระดับ ปวช. ปักช่ือและช่ือสกุล โดยไม่มีคำนำหน้าด้วยไหม 
สีน้ำเงินตัวสูงขนาด 1 เซนติเมตร ส่วนระดับ ปวส.  ให้ทำป้ายช่ือโลหะ  หรือพลาสติก  โดยมีขนาด 
พอเหมาะ  สวยงาม  บนหน้าอกข้างขวาของเส้ือ 

   4.1.5 เข็มกลัดติดเสื้อ เป็นโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร  
มีเครื่องหมายดุนตราวิทยาลัย เช่นเดียวกับท่ีหัวเข็มขัด ติดท่ีหน้าอกเส้ือด้านซ้าย 
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   4.1.6 เข็มขัด  เป็นเข็มขัดสีดำ  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  มีปลอกสีเดียว                     
กับเข็มขัด  1 ปลอก ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร สำหรับสอดปลายเข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดคาดกระโปรง 
      4.1.7 หัวเข็มขัด เป็นโลหะมีเครื่องหมายดุนตราวิทยาลัยรมดำขนาด                 
ตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 

   4.1.8 รองเท้า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมนสีดำ ไม่มีลวดลายมีส้นและ 
ส้นสูงไม่เกิน 2  นิ้ว  (5  เซนติเมตร)  ไม่อนุญาตให้ใช้กำมะหยี่ 

   4.1.9 เคร่ืองประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับใด ๆ ยกเว้นนาฬิกา สร้อยคอ 
สำหรับแขวนพระ และการใช้เครื่องสำอางตกแต่งใบหน้าให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสวยงามไม่เลอะเทอะ  
และฉูดฉาดเกินวัย ไม่อนุญาตให้ตกแต่งหรือเพ้นท์เล็บมือ เล็บเท้า 

4.2 การแต่งกายนักเรียน นักศึกษาชาย 
      4.2.1 ทรงผม ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกช้ันปีให้ไว้ทรงรองทรง ผมข้างหน้ายาว 

ไม่เกนิค้ิว เมื่อยืดผมด้านหน้าลงมา ห้ามย้อมหรือทำสีผมให้ผิดจากธรรมชาติ  ถ้าตัดส้ินกว่านี้ห้ามตัดทำ
ลวดลาย  ห้ามไว้หนวดหรือเครา 

     4.2.2 เสื้อ  
              ระดับ  ปวช.  เส้ือเช้ิตคอต้ังแขนส้ัน ไม่รัดรูปหรือตัวใหญ่เกินไป ผ้าขาว 

เกล้ียงไม่มีลวดลาย ไม่มีการเขียนภาพหรือตัวหนังสือใดๆ ลงบนเส้ือ ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด สาบ 
ท่ีอกเส้ือ กว้าง 4 เซนติเมตร ท่ีหน้าอกซ้ายติดกระเป๋าขนาดกว้าง 8 - 12 เซนติเมตร  กระเป๋าเส้ือไม่มี  
ฝาปิด  

              ระดับ  ปวส.  เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว ไม่รัดรูปหรือตัวใหญ่เกินไป ผ้าขาว 
เกล้ียงไม่มีลวดลาย ไม่มีการเขียนภาพหรือตัวหนังสือใดๆ ลงบนเส้ือ ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด สาบ            
ท่ีอกเส้ือ กว้าง 4 เซนติเมตร ท่ีหน้าอกซ้ายติดกระเป๋าขนาดกว้าง 8 - 12 เซนติเมตร  กระเป๋าเส้ือไม่มี  
ฝาปิด ตัวเส้ือไม่มีจีบหลังท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  ชายเส้ือใส่ในกางเกงให้เรียบร้อย 

    4.2.3 กางเกง แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป สีกรมท่า มีห่วงกว้าง 1 เซนติเมตร  
สำหรับสอดเข็มขัดยาวเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรง และวัดเส้นรอบวงท่ีปลายขาไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร 
และไม่เกิน 50 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้ากระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ส่วนกระเป๋าหลัง 
จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีกระเป๋าหลังห้ามมีฝาปิด 

    4.2.4 รองเท้า หุ้มส้น หนังหรือผ้าใบสีดำ มีรูสำหรับร้อยเชือก 4 คู่ หรือ 5 คู่ ไม่มี 
ลวดลายหรือสีอื่นใดประกอบ 

การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในแต่ละวันมีดังนี ้
 

ระดับชั้น วันจันทร ์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 
นักเรียน 
ปวช. 1 

ชุดนักเรียน ชุดสาขาวิชา 
ชุดลูกเสือ 

และเนตรนารี 
ชุดนักเรียน ผ้าพื้นเมืองสีม่วง 

นักเรียน 
ปวช. 2-3 

ชุดนักเรียน ชุดสาขาวิชา เส้ือองค์การ ชุดนักเรียน ผ้าพื้นเมืองสีม่วง 

นักศึกษา  
ปวส. 1-2 

ชุดนักศึกษา ชุดสาขาวิชา เส้ือองค์การ ชุดนักศึกษา ผ้าพื้นเมืองสีม่วง 
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ข้อห้ามในการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
1. ห้ามดัดผม ย้อมผม และดัดแปลงทรงผม 
2. ห้ามไว้จอน ไว้หนวด และเครา 
3. ห้ามติดกิ๊บ ท่ีคาดผม และโบสีอื่น ๆ จากท่ีวิทยาลัยกำหนด 
4. ห้ามสวมหมวก แว่นตา (ยกเว้นแว่นสายตา) 
5. ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู แหวน 
6. ห้ามไว้เล็บมือเล็บเท้า ตลอดจนการตบแต่งหรือเพ้นท์เล็บมือ เล็บเท้า 
7. ห้ามพับแขนเส้ือ 
8. ห้ามสวมเส้ือประเภทอื่นทับ (ยกเว้นเส้ือกันหนาว) 
9. ห้ามเจาะล้ิน เจาะจมูก 
10. ห้ามสักตามร่างกาย 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 

       บัณฑิตย์   สิงห์ช่างชัย 
                    (นายบัณฑิตย์    สิงห์ช่างชัย) 

                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 
................................. 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ. 2548” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  

พ.ศ. 2546 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อำนวยการอธิการบดี  หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น   
                     “กระทำความผิด” หมายความว่า การท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา   
   “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด โดยมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 

ข้อ 5 โทษท่ีจะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้ 
         (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
         (2) ทำทัณฑ์บน 
         (3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
         (4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
  ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกล่ันแกล้ง หรือลงโทษด้วย 
ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรง   
ของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนกัศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแก้นิสัย 
และความประพฤติไม่ดีของนักเรียน หรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางท่ีดี
ต่อไป 

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ท่ีผู้บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็น  
ผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง 
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ข้อ 8 การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ 
นักเรียนหรือนกัศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้ 
เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่า
กล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 10 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระทำ 
ความผิดท่ีสมควรต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.  2548 
 

        อดิศัย โพธารามิก 
(นายอดิศัย โพธารามิก) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. 2548 
................................. 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29  
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 นักเรียนและนักศึกษาไม่ต้องประพฤติตน ดังต่อไปนี ้
         (1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
         (2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
         (3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
  (4) ซื้อ จำหน่าย แลกเปล่ียน เสพสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ส่ิงมึนเมา บุหรี่หรือยาเสพติด 
        (5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู ่หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น 
         (6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
         (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
         (8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
         (9) ออกนอกสถานท่ีพักเวลากลางคืน เพื่อเท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

ข้อ 2 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา กำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี ้
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ.  2548 
 

         จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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9 
 
 
 

ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

พ.ศ. 2564 
.......................... 

  อาศัยระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา 
ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ข้อ 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จึงวางหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา ดังนี้ 

นักเรียนหรือนกัศึกษาทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติในภาคเรียนหนึ่ง 30 คะแนน นักเรียนหรอื
นักศึกษาคนใดถูกตัดคะแนนรวมทั้งส้ิน 20 คะแนน ให้ทำทัณฑ์บน ถูกตัดคะแนนรวมทั้งส้ิน 30 คะแนน  
ให้ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และถูกตัดคะแนนรวมทั้งส้ิน 30 คะแนน 2 ครั้ง ในระหวา่ง 
มีสภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้พิจารณาย้ายสถานศึกษา 

ก. ความประพฤติท่ีต้องลงโทษทำทัณฑ์บน  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  และอาจพิจารณา  
ให้ย้ายสถานศึกษา 
        1. ขโมยทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือผู้อื่น และปรากฏหลักฐานแน่ชัด 
        2. ทำลายทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
        3. ซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย กระทำตนเป็นอันธพาล 
        4. ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
        5. ต้องหาในคดีอาญาและถูกตัดสินโทษจำคุก 
        6. ติดยาหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 
        8. ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา และทำให้ช่ือเสียงของสถานศึกษาเสียหายอย่างร้ายแรง 

ข. ความประพฤติท่ีต้องโทษทำทัณฑ์บน หรือตัดคะแนนความประพฤติ 
        1. เล่นการพนัน 
        2. ประพฤติไม่เหมาะสมกับวัย สภาพของนักเรียนหรือนักศึกษา เช่น เข้าไปในสถานหญิง
โสเภณี บ่อนการพนัน สถานอาบอบนวด ไนต์คลับ หรือดิสโก้เธค ฯลฯ 
        3. ด่ืมสุราหรือของมึนเมา หรือเสพยาเสพติดให้โทษ 
        4. มีอาวุธร้ายแรงไว้ในครอบครอง เช่น ปืน หรือวัตถุระเบิด 
        5. แอบอ้างเอาช่ือของสถานศึกษาไปดำเนินการอย่างหนึ่ง โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจนเกิดความ
เสียหายหรืออาจเสียหายแก่ช่ือเสียงของสถานศึกษา 
        6. เป็นกามโรคหรือโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ 
        7. ลบหลู่ครูบาอาจารย์ 

ค. ความประพฤติท่ีต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
        1. ความผิดท่ีถูกตัดคะแนน 5 คะแนน 
         1.1 แต่งกายไม่สุภาพขึ้นช้ันเรียน 
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       1.2 สูบบุหรี่ในท่ีเปิดเผย 
                1.3 ออกนอกบริเวณสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
                1.4 มีอุปกรณ์การเล่นการพนันไว้ในครอบครอง 
                1.5 กระทำความผิดในกรณีอื่น ๆ ท่ีเป็นความผิดสถานเบา 
                1.6 ลักษณะความผิดอื่น ๆ (ตามท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร) 

   2. ความผิดท่ีถูกตัดคะแนน 10 คะแนน 
             2.1 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 
             2.2 ขัดคำส่ังท่ีชอบของครู-อาจารย์ 
             2.3 เข้าไปในบริเวณท่ีหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต 
             2.4 ขาดเรียนติดต่อกัน 7 วัน โดยไม่แจ้งให้สถานศึกษาทราบ 
             2.5 ทำผิดระเบียบการลา การใช้โรงอาหาร หรือการใช้หอพัก 

   3. ความผิดท่ีถูกตัดคะแนน 15 คะแนน 
              3.1 ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อการวิวาทชกต่อย และกระทำการให้เกิดการแตก
ความสามัคคี 
             3.2 ยุยงส่งเสริมให้เกิดความกระด้างกระเด่ือง และฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา 
             3.3 ด่ืมสุราหรือของมึนเมา 
             3.4 เล่นการพนัน 
             3.5 มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดในความครอบครอง 

   4. อำนาจการตัดคะแนนและการบันทึก 
             4.1 ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน ครู-อาจารย์แต่ละคนมีสิทธิส่ังตัดคะแนนพร้อมท้ังมี
หลักฐานประกอบ 
             4.2 ครั้งละ 15 คะแนน เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

บัณฑิตย์   สิงห์ช่างชัย 
(นายบัณฑิตย์    สิงห์ช่างชัย) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
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ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วย แนวปฏิบัติและการควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  

พ.ศ. 2564 
 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน  
นักศึกษาเพื่อให้เหมาะสม กับสภาพการเรียนการสอนวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิชาคหกรรม  
วิชาบริหารธุรกิจ วิชาศิลปกรรม วิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  
เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการอบรมให้นักเรียน  นักศึกษาผู้ท่ีมีระเบียบวินัย ประพฤติดี มีคุณธรรม ประสบ
ผลสำเร็จในด้านการเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยจึงกำหนด
ระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติและควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2564 ดังนี ้
 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์” ว่าด้วยการบริหารเกี่ยวกับ

นักเรียน นักศึกษา  พ.ศ. 2564 
ข้อ 2 ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ข้อบังคับและคำส่ังอื่นใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ 

และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

         3.1 คำว่า “สถานศึกษา” หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
         3.2 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
         3.3 คำว่า “ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
         3.4 คำว่า “ครู” หมายถึง ผู้ปฏิบัติการสอนประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา และ  
ผู้ปฏิบัติการสอนพิเศษเป็นรายช่ัวโมง 
         3.5 คำว่า “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์  
ยามรักษาการณ์  คนงานและลูกจ้างช่ัวคราว 
         3.6 คำว่า “นักเรียน” หมายถึง ผู้ท่ีกำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
         3.7 คำว่า “นักศึกษา” หมายถึง ผู้ท่ีกำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
และผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
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         3.8 คำว่า “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดาหรือผู้ท่ีบิดา มารดามอบหมายให้เป็น 
ผู้รับผิดชอบปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา 

ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีหน้าท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการครูผู้ปกครองคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ครู อย่างน้อย 11 คน เพื่อทำหน้าท่ีดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามระเบียบนี้ 

ข้อ 5 คณะกรรมการตามข้อ 4 มีอายุ คราวละ 1 ปีการศึกษา 
ข้อ 6 นักเรียน นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนหรือกระทำผิดระเบียบนี้จะต้องได้รับโทษตามท่ีระบุไว้ 

ในระเบียบนี้ 
หมวดที ่2 

การเข้า - ออก บริเวณวิทยาลัย 
 

ข้อ 7 นักเรียน  นักศึกษาท่ีออกนอกบริเวณวิทยาลัยในระหว่างท่ีไม่มีการเรียนการสอน             
เมื่อพ้นบริเวณวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบตัวเอง และจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน นักศึกษา 

ข้อ 8 การออกนอกบริเวณวิทยาลัย ในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน ต้องขออนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากครูผู้สอนและงานปกครองเสียก่อน และต้องปฏิบัติตนตาม ข้อ 7 

การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
    1. ถ้านักศึกษาฝ่าฝืนตามข้อ 8 จะต้องได้รับโทษตามระเบียบของวิทยาลัย หรือตามกฎหมาย 
   2. ถ้าฝ่าฝืนตามข้อ 8 ให้ตัดเวลาเรียน 
 

หมวดที ่3 
การใช้ยานพาหนะภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 
ข้อ 9 นักเรียน นักศึกษาท่ีใช้จักรยาน จักยานยนต์เป็นพาหนะในการมาเรียนให้สวมหมวก 

นิรภัยเมื่อมาถึงวิทยาลัย จะต้องนำรถไปเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีวิทยาลัย กำหนดเท่านั้น 
ข้อ 10 นักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นเจ้าของพาหนะ จะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง  

โดยหาวิธีป้องกันความปลอดภัย และการสูญหายให้เรียบร้อย ยามรักษาการเป็นเพียงผู้อำนวยความ
สะดวกในการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลท่ัวไปเท่านั้น 

ข้อ 11 นักเรียน นักศึกษาทีใช้ยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์ต้องจัดระบบเสียงไม่ให้ 
เสียงดังจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือรำคาญแล้วอนุญาตให้มีผู้ซ้อนท้ายได้ไม่เกิน 1 คน 

ข้อ 12 นักเรียน นักศึกษาท่ีนำยานพาหนะมาเรียน เมื่อถึงประตูวิทยาลัย จะต้องหยุด 
รถจักรยาน  จักรยานยนต์ ลงจากรถ ทำความเคารพคุณครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ี และจูงยานพาหนะให้พ้นเขต
ควบคุมและขับรถไปจอดท่ีท่ีวิทยาลัยจัดให้ 

การฝ่าฝืนและบทลงโทษ    
ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 9 และข้อ 11 ให้ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ครั้งต่อไป 10  

คะแนน หรือ ถูกลงโทษตามกฎหมาย (กรณีท่ีถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตามข้อ 11) 
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หมวดที ่4 
การปฏิบัติตนเม่ืออยู่ภายในวิทยาลัย 

 
ข้อ 13 นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนในช่ัวโมงแรกของแต่ละผลัดจะต้องมาร่วมกิจกรรมเข้าแถว 

ท่ีหน้าเสาธงให้ทันเวลาตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
ข้อ 14 นักเรียน นักศึกษาจะต้องไม่เข้าเรียนช้าเกิน 10 นาที ในแต่ละรายวิชา และไม่ออกนอก

ห้องเรียน ก่อนหมดเวลา หรือก่อนท่ีครูผู้สอนจะอนุญาต 
ข้อ 15 นักเรียน นักศึกษาจะต้องต้ังใจ สนใจบทเรียน ไม่พูดคุย หยอกล้อหรือส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 
ข้อ 16 นักเรียน นักศึกษาจะต้องเคารพครู มีสัมมาคารวะ ไม่แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวหรือดูหมิ่น 
ข้อ 17 นักเรียน นักศึกษาต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ไม่นำอาหารเข้าไปรับประทาน

ในห้องเรียน 
ข้อ 18 นักเรียน นักศึกษาจะต้องไม่ขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ กระดานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร   

โดยมีเจตนาท่ีทำให้ทรัพย์สินของวิทยาลัยสกปรกเสียหาย 
ข้อ 19 นักเรียน นักศึกษาจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ขีดเขียนฝาผนัง

หรือส่วนต่าง ๆ ท่ีทำให้เกิดความสกปรก 
ข้อ 20 นักเรียน นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดภายในโรงอาหาร มีมารยาทในการซื้อ 

และรับประทานอาหารทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนำภาชนะไปเก็บท่ีทางวิทยาลัย  
จัดไว้ให้ 

ข้อ 21 นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่เสพสุราหรือสารเสพติดทุกประเภทในสถานศึกษาและ 
นอกสถานศึกษา 

ข้อ 22 นักเรียน นักศึกษาต้องยืนตรงขณะท่ีได้ยินเสียงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
1. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 15 โดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ตัดเวลาเรียนในช่ัว โมงท่ีขาด 
2. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 16, 18, 19, 20, 21 ให้คะแนนมีเหตุผลสมควรให้ตัดเวลาเรียนในช่ัวโมง 

ท่ีขาด 
3. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 17 และข้อ 22 ให้ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครอง           

มาทำทัณฑ์บน 
4 ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 23 ให้ว่ากล่าวตักเตือน 

 
หมวดที ่5 

การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา เสพสารเสพติดและเล่นการพนัน 
 

ข้อ 23 นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่สูบบุหรี่ ภายในสถานศึกษา 
ข้อ 24 นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่ด่ืมสุรา และเสพสารเสพติดทุกชนิดท้ังภายในและ             

นอกสถานศึกษา 
ข้อ 25 นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่เล่นการพนันหรอืมั่วสุมในอบายมุขท้ังภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
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การฝ่าฝืนบทลงโทษ   
ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 24,25,26 ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 คะแนน ครั้งต่อไป          

15  คะแนนและเชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บน 
 

หมวดที ่6 
การเที่ยวกลางคืนและเข้าไปในสถานเริงรมย์ 

 
ข้อ 26 ห้ามนักเรียน นักศึกษา เท่ียวเร่ร่อนในท่ีสาธารณสถาน  เท่ียวเตร่กลางคืนระหว่าง 

เวลา 22.00 เป็นต้นไป เว้นแต่การไปสถานท่ีดังกล่าวนั้นมีบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ท่ีได้รับอนุญาต
จากสถานศึกษาไปด้วย 

ข้อ 27 ห้ามนักเรียน นักศึกษา เข้าไปสถานท่ีอันไม่สมควรแก่สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ได้แก ่
      1. สถานค้าประเวณี 
     2. สมาคมหรือสโมสรท่ีมีการเล่นบิลเลียดหรือการพนันท่ีบริการตามกฎหมายว่าด้วย 
ด้วยสถานบริการในระหว่างเวลาท่ีเปิดให้บริการ 
      3. สถานท่ีจำหน่ายอาหารสุรา เครื่องด่ืมท่ีมีการเต้นรำ หรือหญิงบริการ 
     4. สถานท่ีอาบอบนวด 
      5. สถานท่ีจัดงานเริงรมย์สังสรร งานนัน้มีการเต้นรำและประพฤติกรรมอื่นซึง่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เว้นแต่ไปกับบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือวิทยาลัยฯ เป็นผู้จัด 
      6. สถานท่ีจัดมีการเล่นเกม พนันฟุตบอล 
      7. ห้ามนักเรียนท่ีมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปในสถานท่ีอันไม่สมควรในเวลากลางคืน 

การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
1. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 27 (การเท่ียวเตร่ เท่ียวเร่ร่อน) ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน 

ถ้าทำลาย สาธารณสมบัติให้ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน และได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง 
2. ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 28 ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์ 

 
หมวดที ่7 

การประพฤติตนเป็นอันธพาลและม่ัวสุมในทางมิชอบ 
 

ข้อ 28 นักเรียน นักศึกษา ต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้อง 
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับเพศและวัย ไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล นักเลงหัวไม้ มั่วสุมชุมนุมกันสร้าง
ความรำคาญเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น 

การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 29 ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน และเชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บน 
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บทที่ 8 
การหยอกล้อเกินขอบเขต การทะเลาะ และการก่อความไม่สงบ 

 
  ข้อ 29 ห้ามนักเรียน นักศึกษา หยอกล้อเกินขอบเขต หมายถึง การใช้ถ้อยคำล้อเลียน การแสดง
พฤติกรรมด้วยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะซึ่งมีผลนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้ 
  ข้อ 30 ห้ามนักเรียน นักศึกษา ก่อทะเลาะวิวาท ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง
การท่ีบุคคลท่ีมีความขัดแย้ง จนเป็นเหตุให้เกิดการทำร้ายร่างกายด้วยอวัยวะหรืออาวุธ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย 
  ข้อ 31 นักเรียน นักศึกษา จะต้องไม่แสดงออกพฤติกรรมการส่อให้เห็นว่าเป็นการก่อความไม่สงบ 
ซึ่งหมายถึงการกระทำไม่ว่าจะเป็นการเขียน การโฆษณา การพูดการแสดงออกซึ่งขัดต่อระเบียบวินัยของ
สถานศึกษา ขัดต่อประเพณี ศีลธรรมอันดีงามและเป็นผู้ก่อให้เกิดการแตกสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งผลเสีย
ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 

การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
  1. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 30 ให้ตัดความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน 

2. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 31 ให้ลงโทษดังต่อไปนี้ 
    2.1 ความผิดฐานพยายามกระทำผิด ตัดความประพฤติครั้งละ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครอง 

มาทำทัณฑ์บน 
   2.2 ความผิดฐานเป็นผู้ปลุกปั่น ยุยงส่งเสริมให้มีการกระทำผิด ตัดความประพฤติครั้งละ 

20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บน 
 

หมวดที ่9 
การลักทรัพย์ 

 
ข้อ 32 นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยโดยการหยิบฉวย

หรือลักทรัพย์ผู้อื่น หรือของสถานศึกษา 
การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 33 ให้ลงโทษโดยว่ากล่าวตักเตือน, ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน และ

ทำทัณฑ์บนหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย 
 

หมวดที1่0 
การพกพาอาวุธและการมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 

 
ข้อ 33 ห้ามนักเรียน นักศึกษา พกพาอาวุธใด ๆ เข้ามาในสถานศึกษา 
ข้อ 34 ห้ามนักเรียน นักศึกษา นำส่ิงผิดกฎหมายใด ๆ เข้ามาในสถานศึกษา เช่น สารเสพติด 

ทุกชนิด เป็นต้น 
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การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
1. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 34 ให้ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ 20 

คะแนน และทำทัณฑ์บน 
2. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 35 ให้ลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 20 คะแนน  

เชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บน 
 

หมวดที ่11 
การประพฤติตนในทางชู้สาว 

 
ข้อ 35 นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวซึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และ 

นำความเส่ือมเสียมาสู่สถาบัน 
ข้อ 36 นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่คบหาสมาคมกับผู้ซึ่งประพฤติเพื่อการค้าประเวณี 
ข้อ 37 นักเรียนนักศึกษา ต้องไม่ค้าประเวณี หรือจัดหานักเรียน นักศึกษาไปค้าประเวณี 
การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 

  1. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 36, 38ให้ลงโทษด้วยการกล่าวตักเตือนตัดคะแนนความประพฤติ  
20  คะแนนและทำทัณฑ์บน 

2. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 37 ให้ลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 20 คะแนน  
เชิญผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บน 

หมวดที ่12 
การแต่งกายและความประพฤติ 

 
ข้อ 38 นักเรียน นักศึกษา จะต้องแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ 

นักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2559 
ข้อ 39 นักเรียน นักศึกษา จะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา 

ขณะเรียนภาคทฤษฎีมาจากบ้านหรือท่ีพัก ห้ามแต่งกายด้วยภาคปฏิบัติวิชาชีพ 
การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
1. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 39 ให้ลงโทษตามบทลงโทษแห่งระเบียบนี ้
2. ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 40 ให้ตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 5 คะแนน 

 
หมวดที ่13 

การเรียนวิชาชีพภาคปฏิบัติ 
 

ข้อ 40 นักเรียน นักศึกษา จะเข้าเรียนวิชาชีพภาคปฏิบัติให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. นักเรียน นักศึกษา จะต้องแต่งกายชุดปฏิบัติงาน ตามท่ีสถานท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2. นักเรียน นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของห้องปฏิบัติการตามคำส่ังของครูผู้สอน 
  3. นักเรียน นักศึกษา จะต้องปฏิบัติงานภายในขอบเขตท่ีครูผู้สอนส่ังให้ทำต้องไม่ถือวิสาสะ 
ใช้เครื่องจักรเครื่องมือโดยพลการ 
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  4. นักเรียน นักศึกษา จะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน และการใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรฝึกงาน 
  5. ในการใช้วัสดุฝึกงาน นักเรียน นักศึกษา จะต้องใช้อย่างประหยัด และปฏิบัติขั้นตอน 
ท่ีครูผู้สอนแนะนำ 
  6. ไม่ทำทรัพย์สินของสถานศึกษาชำรุด สูญหาย โดยมีเจตนาและไม่นำทรัพย์สิน 
ของห้องปฏิบัติการไปเป็นของส่วนตัว 
  7. การใช้อุปกรณ์การเรียนการฝึกทุกครั้ง ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย เช่น ต้องทำฃ 
ใบยืม ใบเบิก ใบส่งคืนให้เรียบร้อย 
  8. ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องวัสดุฝึก เครื่องกล ฯลฯ ชนิดเดียวกันพร้อมกันหลาย ๆ คน  
ให้เป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง ห้ามยื้อแย่งกันโดยเด็ดขาด 
  9. ห้ามนำเข้า - ออก เครื่องมือเครื่องใช้ใด ๆ ภายในห้องปฏิบัติการ ยกเว้น การปฏิบัติท่ีครูสอน
ส่ังหรือได้รับอนุญาต 
   10. การใช้เครื่องมือและวัสดุใด ๆ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น ถ้าผิดปกติต้องรายงาน
ครูผู้สอนโดยตรง 
  11. เมื่อเลิกใช้เครื่องมือและวัสดุใด ๆ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น ถอดปล๊ัก หรือสวิตช์ไฟ
การทำความสะอาด การรายงานผล รายงานสภาพ ห้ามท้ิงหนีความผิดไปเฉย ๆ โดยเด็ดขาด 
  12. ผู้ใดใช้เครื่องมือและวัสดุฝึกงานใด ๆ ก็ตามโดยประหยัดหรือประมาทหรือเจตนาทำให้ชำรุด
เสียหายส้ินเปลือง จะต้องชดใช้ตามราคาหรือตามสมควรแก่สภาพความเป็นจริง 

13. ถ้านักเรียน นักศึกษา ได้รับอุบัติเหตุ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามท่ีครู อาจารย์ผู้สอนส่ัง
สถานศึกษาจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น แต่ถ้านักเรียน นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุโดย
ประมาท โดยเจตนาทำ และนอกเหนือการทำตามครูและการมอบงานของครู  นักเรียน นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบตัวเอง 
  14. นักเรียน นักศึกษา จะเข้าฝึกก่อนเวลาไม่ได้ (ยกเว้นการเข้าไปตามคำส่ังหรืออนุญาตของ 
ครูสอนประจำแนกวิชา) และนักเรียน นักศึกษาจะอยู่ในห้องปฏิบัติการท่ีไม่มีการเรียนการสอนไมไ่ด้ 
(ยกเว้นได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนประจำแผนกวิชาหรือหัวหน้าแผนกวิชา) 
  15. นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ หรือเกิดปัญหาใด ๆ ในระหว่างการเรียนวิชาชีพภาคปฏิบัติ 
ให้ทำการติดต่อครูผู้สอน หรือหัวหน้าแผนกวิชาหรือผู้แทนท่ีหัวหน้าแผนกวิชาได้มอบหมายไว้ 
  16. ในขณะท่ีปฏิบัติงานให้ใช้ชุดปฏิบัติงาน แต่ขณะเรียนภาคทฤษฎีให้ใช้ชุดนักเรียน นักศึกษา 

การฝ่าฝืนและบทลงโทษ 
ถ้าฝ่าฝืนในหมวดนี้ให้ครูผู้สอนร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชาพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติได้ 

ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางว่าด้วยการตัดคะแนนความพฤตินักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

1. ถ้าฝ่าฝืนข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 ข้อ 12 ตัดคะแนนความประพฤติได้ตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน 

2. ถ้าฝ่าฝืนข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 6 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ข้อละ 10 คะแนน 
3. ถ้าฝ่าฝืนข้อ 13 ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ข้อละ 5 คะแนน 
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หมวดที ่14 
อำนาจการตัดคะแนนความประพฤติ 

 
1. ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน ครู ทุกคนมีสิทธิส่ังตัดคะแนนพร้อมหลักฐานประกอบ 
2. ครั้งละ 10 คะแนน เป็นอำนาจของหัวหน้างานปกครอง หัวหน้าสถานศึกษา 
3. ครั้งละ 15 คะแนนขึ้นไป เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนนักศึกษา 
 

หมวดที ่15 
การพิจารณาสั่งตัดคะแนนแต่ละคร้ังให้จัดทำเอกสาร 5 ฉบับ 

 
1. ติดประกาศให้นักเรียน นักศึกษาทราบ 1 ฉบับ 
2. แจ้งผู้ปกครอง 1 ฉบับ 
3. แจ้งหัวหน้าแผนกวิชา 1 ฉบับ 
4. แจ้งครูท่ีปรึกษา 1 ฉบับ 
5. ให้สถานศึกษาเก็บ 1 ฉบับ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 1  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 
                                                               บัณฑิตย์   สิงห์ช่างชัย 

                  (นายบัณฑิตย์    สิงห์ช่างชัย) 
                        ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
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3.  การร่วมกิจกรรม 
ระเบียบการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปลูกฝังเยาวชนของชาติไทยให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความ 
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ตลอดจนการดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  เพื่อความ 
เป็นเอกราชความมั่นคงของชาติตลอดไป  และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคล้อง 
กับความมุ่งหมายของการศึกษา  จึงสมควรวางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
2.  จุดประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
 2.2  เพื่อให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.3  เพื่อให้มีความเข้าใจและเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2.4  เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีภายในขอบเขตของกฎหมาย 
 2.5  เพื่อให้มีความซาบซึ้งในคุณค่า ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
 2.6  เพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.7  เพื่อส่งเสริมทักษะ ความถนัด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 2.8  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจและให้รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
 2.9  เพื่อให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสร้างเสริมความมั่นคงของชาติ 
 2.10 เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
 2.11 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
3.  ขอบข่ายและประเภทของกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
 หมวดที่ 1  กิจกรรมบังคับ 
 บังคับนักศึกษาทุกช้ันปี และระดับท่ีศึกษาวิชาชีพจะต้องเป็นสมาชิกของ องค์การวิชาชีพตาม 
สาขาวิชาชีพที่ตนศึกษาอยู่  ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา (เดิม) ได้แก่ 
 1.  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) 
 2.  องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) 
 3.  องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) 
 4.  ชมรมลูกเสือฯ (ปวช. 1) 
 หมวดที่  2  กิจกรรมบังคับเลือก 
 จัดเฉพาะนักศึกษาทุกช้ันทุกแผนก ระดับ ปวช. และ ปวส. 
 นักศึกษาวิชาทหารทุกระดับ 
 หมวดที่  3  กิจกรรมชมรม 
 1.  การจัดกิจกรรมชมรม ให้จัดชมรมวิชาชีพในองค์การทุกองค์การตั้งแต่ ปวช. 2 ขึ้นไป  
แต่ละชมรมให้ยึดกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม ได้แก่ 
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      1.1  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
      1.2  กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ 
      1.3  กิจกรรมการแนะแนวและการประกอบอาชีพ 
      1.4  กิจกรรมส่งเสริมการหารายได้ การทำงานอาชีพและออมทรัพย์ 
      1.5  กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 
      1.6  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
      1.7  กิจกรรมการบริการแก่สังคม พัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
      1.8  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพ 
      1.9  กิจกรรมทะนุบำรุงรักษาและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
      1.10 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวิชาชีพ 
 2.  กิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.1  กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
      2.2  กิจกรรมอาชีวะป้องภัยเอดส์ 
      2.3  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ชาติ ศาสนา 
             2.3.1  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
             2.3.2  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
             2.3.3  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
      2.4  กิจกรรมอาชีวะป้องกันยาเสพติด 
             2.4.1  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
             2.4.2  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
      2.5  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 
การเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
 ในสถานศึกษานักเรียน นักศึกษาทุกช้ันต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามช่ัวโมงท่ีทางวิทยาลัยฯ 
กำหนดพร้อมกันในวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ นอกจากนั้น ยังเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีทางวิทยาลัยฯ 
จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
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แนวปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพ พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
อวท. 

ว่าด้วยการประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และกิจกรรมชมรม 
........................................... 

 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปลูกฝังเยาวชนของชาติไทยให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัย  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนการดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  เพื่อเป็น
เอกราชความมั่นคงของชาติตลอดไป และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคล้องกับความ           
มุ่งหมายของการศึกษา จึงสมควรวางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
2) เพื่อให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
3) เพื่อให้มีความเข้าใจและเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) เพื่อให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีภายในขอบเขตของกฎหมาย 
5) เพื่อให้มีความซาบซึ้งในคุณค่า ดำรงไว้และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของ 

ชาติไทย 
6) เพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
7) เพื่อส่งเสริมทักษะ ความถนัด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
8) เพื่อให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสร้างเสริมความมั่นคงของชาติ 
9) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ และให้รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
10) เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามกิจกรรมบังคับนักเรียนนักศึกษา 

ทุกช้ันป ี และระดับท่ีศึกษาวิชาชีพ จะต้องเป็นสมาชิกขององค์การวิชาชีพ และชมรมตามสาขาวิชาชีพ 
ท่ีตนเองศึกษาอยู่ ยกเว้น นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1)  ทุกแผนกวิชา ต้องสังกัดชมรม
ลูกเสือ  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การวิชาชีพ พ.ศ.2557 ว่าด้วย 
การประเมินผลกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน ดังนี้ 

ข้อ 1 ประเภทของกิจกรรม 
1.1 กิจกรรมหน้าเสาธง หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อ 

หน้าท่ี ตรงต่อเวลา ภูมิใจในความเป็นไทย และได้ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ก่อนเข้าเรียนทุกวัน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

1.2 กิจกรรมชมรม หมายถึง กิจกรรมหลักขององค์การท่ีจัดให้สมาชิกเลือกเพื่อปฏิบัติ 
ในคาบกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยได้รับคำปรึกษาจากครูท่ีปรึกษาชมรม (คะแนนเต็ม 30 
คะแนน) 

1.3 กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมท่ีฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจัดให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
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1.4 กิจกรรมองค์การ หมายถึง กิจกรรมหลักท่ีองค์การจัดให้สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วม 
และปฏิบัติร่วมกัน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ข้อ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก 
        2.1 สมาชิกองค์การต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรมองค์การอย่างครบถ้วน คนละ 

100 บาท ต่อปีการศึกษา (สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในวันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนแรก) 
        2.2 สมาชิกมีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
ข้อ 3 เกณฑ์การประเมินผล 
       3.1 กิจกรรมหน้าเสาธง สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 60% ของแต่ละภาคเรียน 

(ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน) 
       3.2 กิจกรรมชมรม สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 60% ของแต่ละภาคเรียน  

(ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน) 
       3.3 กิจกรรมพิเศษ สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 60% ของแต่ละภาคเรียน 

(ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน) 
       3.4 กิจกรรมองค์การ สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 60% ของแต่ละภาคเรียน  

(ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน) 
สมาชิกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 4 ประเภท และผ่านเกณฑ์ตามข้อ 3.1 3.2 3.3  

และ 3.4 จึงจะถือว่าผ่านกิจกรรม  (ผ.)  ในแต่ละภาคเรียน 
ข้อ 4 วิธีการประเมิน 
        4.1 กิจกรรมหน้าเสาธง ให้ครูท่ีปรึกษาแต่ละองค์การของสมาชิกเป็นผู้ประเมินผล 
        4.2 กิจกรรมชมรม ให้ครูท่ีปรึกษาชมรมเป็นผู้ประเมินผล 
        4.3 กิจกรรมพิเศษ ให้หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ประเมินผล 
        4.4 กิจกรรมองค์การ ให้ครูท่ีปรึกษาแต่ละองค์การของสมาชิกเป็นผู้ประเมินผล 
        4.5 ให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาสรุปผลการประเมินกิจกรรมของสมาชิกแล้ว 

จัดทำสำเนาเป็น 4 ชุด (มอบให้งานทะเบียน 1 ชุด งานวัดผลและประเมินผล 1 ชุด องค์การหน่วย 1 ชุด 
และแจ้งสมาชิกผ่านครูท่ีปรึกษาชมรม 1 ชุด) 

ข้อ 5 การซ่อมกิจกรรมชมรม 
        5.1 สมาชิกท่ีฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษาประเมินผลกิจกรรม “ไม่ผ่าน : มผ.” 

จะต้องยื่นคำร้องขอซ่อมกิจกรรม ภายในสัปดาห์แรกของการประกาศผลสอบของแต่ละภาคเรียน 
        5.2 ให้กรรมการประเมินผลการซ่อมกิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้แก่

สมาชิกตามความเหมาะสม และรายงานสรุปประเมินผลการซ่อมกิจกรรมโดยเร็ว 
        5.3 ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมดำเนินการซ่อมกิจกรรม “ไม่ผ่าน” ให้กรรมการ 

ประเมินผลการซ่อมกิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้แก่สมาชิก จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ข้อ 6 ในกรณีที่สมาชิกชมรมออกฝึกงานนอกสถานศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด หรือเรียน
วิชารักษาดินแดน (ร.ด.) หรือปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมตามปกติได้ ไม่ต้องนำช่ัวโมงกิจกรรมดังกล่าวเข้ารับการประเมินผล แต่ให้ครูท่ีปรึกษาชมรม
พิจารณาอนุญาตสมาชิกเป็นรายไป 
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ในการดำเนินงานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน 
กิจกรรมองค์การ กิจกรรมชมรม กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว และมีงานในหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบ ดังนี้ 

3) การให้บริการด้านการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน  นักศึกษา 
     อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะเวลาและทุกสถานท่ี  เพื่อความไม่ประมาทวิทยาลัยได้จัด 

สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.  และปวส.  ทุกคนท่ีกำลังศึกษา 
อยู่ในวิทยาลัย  โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ช่ัวโมง  ท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย โดยมี    
ผลคุ้มครองต้ังแต่วันท่ีนักเรียน  นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ส้ินสุด                
วันสุดท้ายของภาคเรียน (คุ้มครองตลอดปีการศึกษา) โดยชำระเงินค่าเบ้ียประกันชีวิตปีการศึกษาละ                
200 บาท 
             3.1 ผลประโยชน์ท่ีได้รับโดยสรุปย่อ มีดังนี้ 

            ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
  1) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ัวไป  (บริษัทประกันชีวิตจ่าย)  200,000.-บาท 
  2) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ัวไป  (วิทยาลัยจ่าย)   100,000.-บาท 
  3) เสียชีวิตจากการขับขี่, ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  100,000.-บาท 
  4) เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต 100,00.-บาท 
  5) เสียชีวิตเนื่องจากโรคภัย  (ค่าปลงศพ)  50,000.-บาท 
  6) ทุพพลภาพโดยถาวร  100,000-บาท 
  7) สูญเสียอวัยวะ  1,000 - 100,000.-บาท 
  8) ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง (ใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริงและใบรับรองแพทย์)  

10,000-บาท 
  9) ค่าชดเชยผู้ป่วยนอกต่อครั้ง (ไม่เกิน 100 ครั้งต่อป ี: กรณีเป็นคลินิก/โรงพยาบาล)   

300.-บาท 
  10) ค่าชดเชยผู้ป่วยนอกต่อครั้ง (ไม่เกิน 100 ครั้งต่อป ี: กรณีเป็นสถานีอนามัย)  

100.-บาท 
  11) ค่าชดเชยผู้ป่วยในต่อคืน (ไม่เกิน 100 คืนต่อครั้ง) 500.-บาท/คืน 

       3.2 เมื่อนักเรียนนักศึกษาประสบอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายเงินในระหว่างเข้ารับการ 
รักษาพยาบาล ให้นำหลักฐานพร้อมใบรับรองแพทย์มาต้ังเบิกได้กับทางวิทยาลัย  โดยวิทยาลัยจะจ่ายเงิน 
คืนให้โดยเร็ว 

       3 .3 กรณีเสียชีวิต ให้ผู้รับผลประโยชน์ (บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง) ติดต่องานสวัสดิการ 
นักเรียน  นักศึกษา โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ ใบชันสูตร/ใบมรณะ สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานี
ตำรวจสำเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือนักเรียน  นักศึกษาท่ีเสียชีวิต  และผู้รับผลประโยชน์ พร้อมเซ็นสำเนา
ถูกต้อง 
หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีงานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  โทร.0-5541-1221 
ต่อ  106 
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4.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองปรัชญาของสถานศึกษา เช่น การส่งเสริมเยาวชน 
ดีเด่น ประกวดมารยาทงาม เข้าค่ายคุณธรรม และกิจกรรมองค์การต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาได้มี 
ประสบการณ์ทางสติปัญญา  การแข่งทักษะสร้างสรรค์ให้มีทัศนคติในทางท่ีดีท่ีชอบ  มีวิจารณญาณ 
รู้จักตัดสินใจได้ถูกต้อง  ซึ่งวิทยาลัยฯ ต้องการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่ีพึงประสงค์สำหรับนักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ให้มีความรับผิดชอบ ให้พัฒนาความสนใจของตนให้เจริญงอกงาม รู้จัก 
แบ่งเวลาเพื่อการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ  ซึ่งวิทยาลัยฯ คาดหวังและต้องการนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ คือ 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นมนุษย์ สภูโต (สะภูโต) 
 2.  มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะต่อเพื่อนมนุษย์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 3.  ฉลาด มีไหวพริบ รู้จักแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
 4.  มีความขยันหมั่นเพียร ต่ืนเช้าก่อนนกกา นอนหลังนกกากลับรัง 
 5.  เช่ือมั่นตนเอง ในทางท่ีถูกท่ีควรมิใช่ด้ือรั้นหรือทิฐิในทางท่ีผิด ๆ 
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ คนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ ย่อมต้องมีไมตรีกับผู้อื่น 
 7.  มีความรับผิดชอบ คือ ต้องรู้จักรับท้ังชอบและผิด 
 8.  มีความสามารถ นอกจากมีพรสวรรค์แล้ว ต้องรู้จักพรแสวงด้วย 
 9.  เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ต่อมนุษย์และสัตว์ 
 10. มีสติ สุขุมรอบคอบ อย่าเช่ือตามคำเล่าขาน บอกต่อ ฯลฯ ถ้ามิได้เห็นกับตาตนเอง 
 11. มีเหตุผล วิจารณญาณ คิดก่อนพูด ก่อนทำ 
 12. รู้จักเสียสละ และช่วยพัฒนาสังคม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ดูดาย ไม่ใจดำ 
 13. คิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ให้คุณธรรมมากกว่าการทำลาย 
 14. เป็นผู้นำและอดทน ความอดทนเป็นคุณสมบัติอันเลิศของมนุษย์ 
 15. ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนและผู้อื่น 
 16. มีระเบียบ วินัย ท้ังการแต่งกายและความประพฤติ 
 17. รักอาชีพ รักการงาน 
 18. รู้จักปรับปรุงตนเอง และพัฒนาตน 
 19. รู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ 
 20. ยุติธรรม 
 21. ประชาธิปไตยในใจตน 
 22. มีความรอบรู้แสวงหาความรู้เป็นนิจ 
 23. รักดี ใฝ่ดี มุ่งดี 
 24. แข็งแรง สง่าผ่าเผย 
 25. รักศิลปวัฒนธรรม 
 นักศึกษามาจากส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกันเปรียบเสมือนต้นไม้ท่ียังไมไ่ด้รับการตัดตกแต่งกิ่งก้าน
ย่อมโตแบบไม้ป่า  ต่างก็เข้ามาอยู่ในสถาบันเดียวกัน  ถ้าได้ตัดแต่ง  ดัดกิ่งก้านจะเป็นไม้ท่ีมีความสวยงาม
และมีคุณค่า ครู อาจารย์ทุกคนคาดหวังว่านักศึกษาจะมีคุณสมบัติท่ีวิทยาลัยฯ และสังคมต้องการท้ัง  
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25 ประการนี้ ในช่วงเวลาท่ีนักศึกษาได้เข้ามาอยู่ในสถาบันเป็นเวลา 2, 3, 5 ปี  แม้ว่าจะไม่ครบทุกประการ 
วิทยาลัยฯ  แห่งนี้  คงมีนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังกล่าวเกินครึ่ง และประพฤติปฏิบัติให้สม
กับท่ีเป็นผู้มีการศึกษา และได้รับการศึกษาจากสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2535  
 
 



บทท่ี  6 
การวางแผนการจัดงบประมาณ และการวางแผนการกำกับ ตรวจสอบ รายงาน 

    

1.  การวางแผนการจัดงบประมาณ 
 1.1  จำนวนผู้เรียน 

ระดับชั้น 
ปี   

พ.ศ. 2565 
ปี   

พ.ศ. 2566 
ปี   

พ.ศ. 2567 
ปี   

พ.ศ. 2568 
ปี   

พ.ศ. 2569 
     ปวช.  ปีท่ี 1 522 630 630 630 630 
     ปวช.  ปีท่ี 2 475 522 630 630 630 
     ปวช.  ปีท่ี 3 444 475 522 630 630 
     ปวส.  ปีท่ี 1 430 510 510 510 510 
     ปวส.  ปีท่ี 2 426 430 510 510 510 

รวม 2,297 2,567 2,802 2,910 2,910 
 

 1.2  รายรับ 

รายการ 
ปี   

พ.ศ. 2565 
ปี   

พ.ศ. 2566 
ปี   

พ.ศ. 2567 
ปี   

พ.ศ. 2568 
ปี   

พ.ศ. 2569 
เงินงบประมาณ 10,000,000.- 12,000,000.- 13,000,000.- 14,000,000.- 14,000,000.- 
เงินอุดหนุน 18,000,000.- 21,000,000.- 24,000,000.- 25,000,000.- 25,000,000.- 
เงินอื่น ๆ - - - - - 

รวม 28,000,000.- 33,000,000.- 37,000,000.- 39,000,000.- 39,000,000.- 
 

 1.3  รายจ่าย 

รายการ 
ปี  

พ.ศ. 2565 
ปี  

พ.ศ. 2566 
ปี  

พ.ศ. 2567 
ปี  

พ.ศ. 2568 
ปี  

พ.ศ. 2569 
1.  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
     และผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ 10,000,000.- 12,000,000.- 13,000,000.- 14,000,000.- 14,000,000.- 
2.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
     และการจัดการเรียนการสอน 

 
9,000,000.- 

 
10,000,000.- 

 
12,000,000.- 

 
12,300,000.- 

 
12,300,000.- 

3.  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,800,000.- 5,600,000.- 6,400,000.- 7,000,000.- 7,000,000.- 
4.  ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม 700,000.- 800,000.- 900,000.- 900,000.- 900,000.- 
5.  ด้านการพัฒนานวัตกรรม 
     และการวิจัย 

 
500,000.- 

 
600,000.- 

 
700,000.- 

 
800,000.- 

 
800,000.- 

6.  ด้านบริหารจัดการ 3,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 4,000,000.- 
รวม 28,000,000.- 33,000,000.- 37,000,000.- 39,000,000.- 39,000,000.- 
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2.  แผนกำกับ ตรวจสอบ รายงาน 
รายการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผู้เกี่ยวข้อง 

1.  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
     และผู้สำเร็จการศึกษา 
     วิชาชีพ 

1. รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. หัวหน้าแผนกวิชา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. หัวหน้างานต่าง ๆ  ครู อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ครูผู้สอน   

2.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
     และการจัดการเรียน 
     การสอน 

1. รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. หัวหน้าแผนกวิชา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. หัวหน้างานต่าง ๆ  ครู อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ครูผู้สอน   

3.  ด้านกิจกรรมพัฒนา 
     ผู้เรียน 

1. รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. หัวหน้าแผนกวิชา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. หัวหน้างานต่าง ๆ  ครู อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4. ครูผู้สอน   
4.  ด้านการบริการวิชาชีพ 
     สู่สังคม 

1. รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. หัวหน้าแผนกวิชา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. หัวหน้างานต่าง ๆ  ครู อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4. ครูผู้สอน   
5.  ด้านการพัฒนานวัตกรรม 
     และการวิจัย 

1. รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. หัวหน้าแผนกวิชา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. หัวหน้างานต่าง ๆ  ครู อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4. ครูผู้สอน   
6.  ด้านบริหารจัดการ 1. รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

2. หัวหน้าแผนกวิชา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. หัวหน้างานต่าง ๆ  ครู อาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 4. ครูผู้สอน   
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
รายละเอียดการจัดหาครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ครุภัณฑ์) 
 

ท่ี สาขาวิชา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1  รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) 

1  คัน 1,500,000 1,500,000  

2 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผลท่ัวไปและ
อุปกรณ์เครือข่าย 

1  ชุด 1,500,000 1,500,000  

3 การจัดการ
สำนักงาน 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
พิมพ์ไทย 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

4 คอมพิวเตอร์
กราฟิก 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ประมวลผลกราฟิก 

37  เครื่อง 30,000 1,100,000  

5 คอมพิวเตอร์
กราฟิก 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับประมวลผล
กราฟิก 

9  เครื่อง 51,900 467,100  

 
 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ท่ี สาขาวชิา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

1  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
4 ช้ัน ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ 

1  หลัง 22,340,000 22,340,000  

2  อาคารแฟลต 14 หน่วย 1  หลัง 14,307,500 14,307,500  
3  ปรับปรุงอาคารหลังคาคลุม

อเนกประสงค์ ขนาด 969.96 
ตารางเมตร 

1  หลัง 1,087,000 1,087,000  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
รายละเอียดการจัดหาครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (ครุภัณฑ์) 
 

ท่ี สาขาวิชา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์
กราฟิก 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

2 การจัดการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1  ชุด 1,000,000 1,000,000  

3 การ
เลขานุการ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์

1  ชุด 1,500,000 1,500,000  

4 แฟช่ันและ
ส่ิงทอ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำ
แบบตัดและออกแบบแฟช่ัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

1  ชุด 2,980,000 2,980,000  

5 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแบบไร้สาย 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

 
 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ท่ี สาขาวชิา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

1  อาคารโรงอาหาร 
และหอประชุม 2 ช้ัน 

1  หลัง 26,303,000 26,303,000  

2  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
4 ช้ัน ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ 

1  หลัง 23,734,000 23,734,000  

3  ปรับปรุงอาคารหลังคาอาคาร 3  1  หลัง 1,240,000 1,240,000  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
รายละเอียดการจัดหาครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (ครุภัณฑ์) 
 

ท่ี สาขาวิชา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์
กราฟิก 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

2 การจัดการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1  ชุด 1,000,000 1,000,000  

3 การ
เลขานุการ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์

1  ชุด 1,500,000 1,500,000  

4 แฟช่ันและ
ส่ิงทอ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำ
แบบตัดและออกแบบแฟช่ัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

1  ชุด 2,980,000 2,980,000  

5 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแบบไร้สาย 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

 
 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ท่ี สาขาวชิา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

1  อาคารโรงอาหาร 
และหอประชุม 2 ช้ัน 

1  หลัง 26,303,000 26,303,000  

2  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
4 ช้ัน ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ 

1  หลัง 23,734,000 23,734,000  

3  ปรับปรุงอาคารหลังคาอาคาร 3  1  หลัง 1,240,000 1,240,000  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
รายละเอียดการจัดหาครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  (ครุภัณฑ์) 
 

ท่ี สาขาวิชา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์
กราฟิก 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

2 การจัดการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1  ชุด 1,000,000 1,000,000  

3 การ
เลขานุการ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์

1  ชุด 1,500,000 1,500,000  

4 แฟช่ันและ
ส่ิงทอ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำ
แบบตัดและออกแบบแฟช่ัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

1  ชุด 2,980,000 2,980,000  

5 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแบบไร้สาย 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

 
 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ท่ี สาขาวชิา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

1  อาคารโรงอาหาร 
และหอประชุม 2 ช้ัน 

1  หลัง 26,303,000 26,303,000  

2  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
4 ช้ัน ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ 

1  หลัง 23,734,000 23,734,000  

3  ปรับปรุงอาคารหลังคาอาคาร  1  หลัง 1,240,000 1,240,000  
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
รายละเอียดการจัดหาครุภัณฑ์และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569  (ครุภัณฑ์) 
 

ท่ี สาขาวิชา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 คอมพิวเตอร์
กราฟิก 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

2 การจัดการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1  ชุด 1,000,000 1,000,000  

3 การ
เลขานุการ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์

1  ชุด 1,500,000 1,500,000  

4 แฟช่ันและ
ส่ิงทอ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำ
แบบตัดและออกแบบแฟช่ัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

1  ชุด 2,980,000 2,980,000  

5 คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแบบไร้สาย 

1  ชุด 2,000,000 2,000,000  

 
 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569  (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

ท่ี สาขาวชิา รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

1  อาคารโรงอาหาร 
และหอประชุม 2 ช้ัน 

1  หลัง 26,303,000 26,303,000  

2  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
4 ช้ัน ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ 

1  หลัง 23,734,000 23,734,000  

3  ปรับปรุงอาคารหลังคาอาคาร 1  หลัง 1,240,000 1,240,000  
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วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา  2565 - 2569 

 
1.  นายบัณฑิตย์   สิงห์ช่างชัย      ประธานกรรมการ 
     ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์     
2.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     2.1  นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง           กรรมการ 
           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                  
     2.2  นางสุภาวกุล  ภักดีศรี    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     2.3  นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     2.4  นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     2.5  นายเพิ่มพูน  มาก่อกูล   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     2.6  นายสิงห์คม  วุฒิชาติ    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     2.7  นายสุพจน์  ใจน้อย    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.1  นายสุนิด  บุญธรรม          กรรมการ 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     3.2  นางผกามาศ  พุกอินทร ์   กรรมการ 
   ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.3  นางรุ่งทิพย์  ปินตา    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.4  นางอรพิน  เกตุจันทร์   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     3.5  นางสาวจงรักษ์  เทียนขำ    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
4.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     4.1  นายสยาม  โต๊ะทอง           กรรมการ  
         รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         
     4.2  นายภัทรพล  โพธิหิรัญ   กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
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     4.3  นางสาวสาวิมล  คำเพ็ง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5.  ฝ่ายวิชาการ 
     5.1  นางสาวศศิรินทร์  มหาวงศนันท์   กรรมการ 
         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   
     5.2  นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
     5.3  นางนันทนา  พุ่มอรัญ    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ 
     5.4  นางสุนันทา  พุฒโต    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ 
     5.5  นางกาญจนา  มั่นดี    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ 
     5.6  นางประเทือง  จุลวาทิน            กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาสามัญ 
     5.7  นางบุศรา  คงศักดิ์    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     5.8  นางณัชนันท์  ศักดิ์พงศ์สิงห์   กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาคหกรรม 
     5.9  นายธานี  สังข์เอี้ยว   กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
     5.10  นางสาวจิตรานุช รักสัจจา    กรรมการ 
  ผู้แทนฝ่ายวิชาการ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
6.  นางสุภาวกุล   ภักดีศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
หมายเหตุ   คำส่ังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ท่ี  117/2564  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ 

     บริหารสถานศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา  2564 – 2565  ต้ังแต่วันท่ี  14  มิถุนายน  2564 
     เป็นต้นไป 
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คณะกรรมการวิทยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2562 
 
1.  นายธีรวัจน์  ปึงวงศานุรักษ ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุเทพ  มั่นคง   กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
3.  นายวงสวัส  คำฟัก   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
4.  นางการะเกด  พลจัตุรัส  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
5.  นายไพบูลย์  วิรบุตร์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  นางสาวธิดารัตน์ กลัดเจริญ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
7.  พระวินัยสาทร    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  หรือ 
      ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
8.  พระครูสุภัทรสันติคุณ    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  หรือ 
      ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี 
9.  นายสมชาติ  คะวีรัตน ์  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
10.  นายธเนศ  สุนพงศรี  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
11.  นายธวัช  บุญสาร   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
12.  นายกรรชกร ประเสริฐ  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
13.  นางนวรัตน ์ ทรงเกียรติกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  นายเพ็ชรเกษม ส่งศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.  นายชัชกิจ  บูรณธนานุกิจนท  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.  นายสรศิลป์  ศรีสุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.  นางสาวทัศนา ตรียะวรางพนัธ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 


