
            



            
            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงมาร์ช ATC  
ฟ้าสีครามยามนี้ที่ลั่น     เลือดเดียวกนัน่ันรักสมัครสมาน 

เกียรติของเราอรรถวิทย์พณิชยการ  แผ่ไพศาลบันลือเลื่องเฟ่ืองอนันต์ 
ม่วงขาวพราวดูเด่นเป็นสง่า   ดั่งมนตราตรึงใจให้สร้างสรรค ์
ดุจโซ่ทองคล้องใจสายสัมพันธ์   ให้รักกันมั่นในรักสามัคค ี
เรียนดีมีวินัยใจสะอาด    กีฬาฉกาจมารยาทมีศักดิ์ศรี 
ชูเชิดเทิดผดุงมุ่งทำดี    พร้อมพลีชีวีเพ่ือสถาบัน 
ฟ้าสีทองผ่องอัมไพไปทั่วหล้า   เป็นสัญญาคาใจให้ใฝ่ฝัน 
สร้างเกียรติประดับไว้ให้นิรันดร์   ว่าเราน้ันคืออรรถวิทย์พณิชยการ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คำร้อง – ทำนอง  อาจารย์จงดี   โฉมทองดี 
เรียบเรียงประสานเสียง  อาจารย์วิทยา  แผ่นผา 
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ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่  ที่จะให้นักศึกษา                
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ   
ไม่ก่อความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้แก่ตนเอง  และสังคม  ต้องการที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความใฝ่ดี  
มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และมีคุณธรรม 

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ  นักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือ  สำหรับการศึกษา การปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ รายละเอียดต่างๆ ครอบคลุมภาพรวมของวิทยาลัยฯ  หลักสูตรระเบียบการ
วัดผลระเบียบการแต่งกาย ระเบียบปฏิบัติท่ัวไป การจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาและอื่นๆ 

การทำความเข ้าใจ การปฏิบ ัต ิตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ อย่างเคร ่งครัด                 
ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จและความสมหวัง ขอให้นักศึกษายึดมั่นในปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
อรรถวทิย์พณิชยการ  ท่ีว่า “ เรียนดี  ประพฤติดี  กีฬาเด่น ” 
 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ช่ือวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมีความหมายว่า 

เป็นที่รวมของวิชาความรู้ด้านพาณิชยกรรม 
 

สัญลักษณ์ ตราประจำวิทยาลัยฯ  คือ  รวงข้าวและคบเพลิง 

คบเพลิง หมายถึง  ปัญญาสว่างไสว  ความก้าวหน้า และความมีช่ือเสียงรุ่งโรจน์ 
รวงข้าว หมายถึง   เครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้รำลึกว่า สถานที่แห่งนี้เดิม 

  เป็นท้องนา ด้วยปณิธานของท่านผู ้เป็นเจ้าของ จะให้สถานที่แห่งนี้ 
  เป็นสถาบันการศึกษา   ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้แก่เยาวชนไทย 

วงกลมวงใน หมายถึง   การหมุนเว ียนเปลี ่ยนไปอย่างไม่ม ีส ิ ้นสุดเปรียบเสมือนวิทยาลัย 
                                                             เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เริ ่มก่อตั ้งและจะพัฒนาให้ก้าวหน้า 
                                                             ต่อไปเร่ือย ๆ 

วงกลมวงนอก หมายถึง   วิทยาลัยฯ จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อม และ 
   ความต้องการของสังคมอยู่ตลอดเวลา 

 
ปรัชญาวิทยาลัยฯ  เรียนดี  ประพฤติดี  กีฬาเดน่ 

สีประจำวิทยาลัยฯ  คือ  สีม่วง – ขาว   
    สีม่วง หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความอดทน และความเพยีรพยายาม 
        สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ  ความจริงใจ  และความซ่ือสัตย์ 
ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ คือ  ดอกชมพพูันธ์ุทิพย์   ดอกตะเบบูย่า    หรือ    ธรรมบูชา มี   3  สี         

คือ  สีขาว – ชมพู – ม่วง  ออกดอกในเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม ของทุกปี   
เป็นสัญลักษณข์องฤดูกาลสอบไล่ของนักศึกษาจะมาถึง 

อัตลักษณ์   ทักษะดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น 

เอกลักษณ์   กิจกรรมเด่น 
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ในอดีต วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเดิมเป็นท้องนา คุณพ่อเพิ่ม  คุณแม่ละออง  รุ่งเรือง ท่านได้

ตั้งปณิธานไว้ว่า จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษา ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย จึงได้
จัดตั้งโรงเรียนอรรถวิทย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2516  เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ทายาท
บริหาร และให้นายชนะ รุ่งแสง  เป็นประธานกรรมการบริหาร 
 ต่อมาในปีการศึกษา 2524 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการไดถู้กก่อต้ังข้ึนโดยมี ดร.สมศักดิ์    รุ่งเรือง 

เป็นผู้รับใบอนุญาตเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคบ่าย โดยใช้โรงเรียนอรรถวิทย์เป็นสถานท่ี

เรียน ในระยะแรกที่เปิดทำการสอนมีนักศึกษาเพียง 120 คน มีอาจารย์ 5 ท่าน  ต่อมาปีการศึกษา 2528 ได้มีการ

ปรับปรุงขนาดใหญ่  โดยเปิดสอนเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 300 คน มีอาจารย์ 10 

ท่าน ได้แยกบริเวณสถานท่ี  อาคารเรียน  การบริหาร และการจัดการเป็นเอกเทศจากโรงเรียนอรรถวิทย์ 

 ในปีการศึกษา 2535 วิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน โดยต่อเติม

จากอาคารเดิมเป็นรูปตัวแอล ในปีเดียวกันวิทยาลัยฯได้ขยายการรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ขึ้น  โดยเปิดเรียน 2 สาขา คือ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด รับนักศึกษาในปีแรกได้ 210 คน     

ทำให้มีนักศึกษาท้ังระดับ ปวช. และปวส. รวมท้ังส้ิน 1,595 คน 

 ในปีการศึกษา 2536 ได้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2  จาก 3 ชั้น เป็น 4 ชั้น เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มมากข้ึน               

รวมทั้งสิ้น 2,286 คน แม้ว่าวิทยาลัยฯ จะเพิ่งก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนหลังที่  2  แต่เนื่องจากปริมาณนักศึกษามี

เพิ ่มขึ ้น  ทำให้อาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอ ดังนั้น  ในปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ จึงได้ก่อสร้างอาคาร 

หลังที่ 3 ขึ้น ชื่ออาคารว่า “คุณพ่อเพิ่ม รุ่งเรือง” ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 6 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น 

จำนวน 44 ห้องเรียน ชั้นล่างสุดเป็นโรงอาหาร และที่พักผ่อน งบประมาณในการก่อสร้าง 30 ล้านบาท และ  ในการ

ปรังปรุงอาคารเรียน และซื้อวัสดุครุภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด อีกประมาณ 15 ล้าน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 

I.B.M.  เคร่ืองพิมพ์ดีด OLYMPIA  ห้อง SOUND LAB  เคร่ืองคำนวณ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  

 อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่สมบูรณ์ มีความทันสมัยและเพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก โดยติดต้ัง

เครื่องปรับอากาศทุกห้อง ติดตั้งลิฟท์ 1 ตัว ทุกห้องสามารถรับสัญญาณดาวเทียม  มีห้องพักอาจารย์ทุกชั้น มีห้องน้ำ-

ห้องส้วมทุกช้ัน  ต้ังแต่ช้ันท่ี 4 ถึงช้ันท่ี 6 มีระเบียงนอกอาคาร เพื่อการพักผ่อน 

 ปีการศึกษา 2540 วิทยาลัยฯ ได้เป ิดทำการสอนระดับ ปวส. โดยใช้ส ื ่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ                 

(English Program) นอกเหนือจากการใช้สื ่อการสอนเป็นภาษาไทยที ่มีอยู ่ เด ิม สาขาวิชาที ่ เปิดทำการสอน ได้แก่ 

ประวัติความเป็นมา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (Business Computing)  และการตลาด  (Marketing)  การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษทั้งส้ิน  

อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ฟิลิปปินส์  แคนนาดา  และอังกฤษ 

 ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยฯ ได้สร้างอาคารประกอบขึ้น 1 หลัง  ชื่ออาคารว่า “อาคารรุ่งเรือง 1”  ลักษณะ

อาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 4 ชั้น  ภายในอาคารประกอบด้วยชั้นล่างจัดเป็นสำนักกิจการนักศึกษา  ชั้นท่ี

สองจัดเป็นสำนักวิชาการและห้องรับรอง  ชั้นที่สามจัดเป็นศูนย์  Internet  ส่วนชั้นที่สี่  จัดเป็นห้องประชุม จำนวน  

120   ที่นั่ง   เป็นอาคารทันสมัย มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน สามารถให้บริการได้ทั้งบุคลากรในวิทยาลัยฯ 

และนอกวิทยาลัยฯ 

 ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาประมาณ 3,200 คน อาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิตั ้งแต่ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 120  ท่าน   เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเพียบพร้อม 

ทันสมัยในด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนครบวงจร  นอกจากการเรียนการสอนระดับ ปวช.  

และ ปวส. วิทยาลัยฯ ได้ขยายการศึกษาให้สูงข้ึนโดยได้ จัดต้ังวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  เม่ือปีการศึกษา 2543    

ด้านวิชาการ    
 ปีการศึกษา  2564   
วิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่  37  ประจำปีการศึกษา  2564  จัดโดยสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  และสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทอง  30  เหรียญ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 34 เหรียญ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  31 เหรียญ  
รวมได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 95  เหรียญ จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับเหรียญ
รางวัลรวมอยู่ในลำดับต้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงมาตรฐานด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการ  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเภทการประกวดรำวงมาตรฐาน  (ระดับภาค) 

รางวัล เหรียญทอง 8  เหรียญทอง    เม่ือวันท่ี 4  มีนาคม  2565  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงค์  
 

 ประเภทการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง   (ระดับชาติ)    
      รางวัลเหรียญเงิน   1  เหรียญ        

 เหรียญเงิน  1  เหรียญ    เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2565   ณ วิทยาลัยเทคโนโลการจัดการเพชรเกษม 
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ประเภทการประกวดร้องเพลงสากล   (ระดับภาค)    
     ระดับปวช. ได้   1  เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง 

ระดับปวส. ได้   2  เหรียญทอง    เม่ือวันศุกร์ท่ี   11  กุมภาพันธ์ 2565   
ณ. วิทยาลัยเทคโนโลการจัดการเพชรเกษม 

               ประเภทการประกวดร้องเพลงสตริง   (ระดับชาติ)    
ระดับปวช. ได้   1   เหรียญทองแดง 
ระดับปวส. ได้   2  เหรียญทอง    เม่ือวันศุกร์ท่ี   11  กุมภาพันธ์ 2565   
ณ. วิทยาลัยเทคโนโลการจัดการเพชรเกษม 

ประเภทประกวดมารยาท   ( ประกวด ออนไลน์) 
ระดับปวช. ได้   5   เหรียญทอง       ระดับ ปวส.  ได้   5   เหรียญทอง            
จัดโดยสมาคมอาชีวะศึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับ ปวช.  ได้   2   เหรียญทอง 
ระดับ ปวส.  ได้  4    เหรียญทอง        

                           ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์ บางกอก 
สาขาวิชาการบัญชี 

ระดับปวช.    ได้  2  เหรียญทองแดง         
ระดับปวส.    ได้  1  เหรียญทองแดง   

 
สาขาวิชาปฏิบัติสำนักงานท่ัวไป 

ระดับปวช.   ได้    2   เหรียญทอง      2   เหรียญเงิน      5   เหรียญทองแดง        
ระดับปวส.   ได้   8   เหรียญทอง      1    เหรียญเงิน      1   เหรียญทองแดง     

สาขาวิชาพื้นฐานท่ัวไป 
การกล่าวสุนทรพจน์ระดับ ระดับปวช.     1    เหรียญเงิน   ระดับ ปวส. 1   เหรียญทอง    

สาขาวิชาการตลาด 
เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการ ระดับ ปวช.   3   เหรียญทองแดง   
ส่ิงประดิษฐ์ประเภทเหลือใช้ ระดับ ปวช.  ได้    3   เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง 

                                              ระดับ ปวส.  ได้     1  เหรียญทอง    9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง 

การเขียนแผนทางธุรกิจ ระดบั ปวช.    ได้   1   เหรียญเงิน 
 

 
 
 

10



ด้านการประกันคุณภาพ 
สำนักประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน   

ในปี พ.ศ. 2561  จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  ด้านอาชีวศึกษา  ระดับดีมาก  สำหรับในปี   พ.ศ.   2563  ยกเว้น 

  

ด้านกิจกรรม 
วิทยาลัยฯ ไดจ้ัดให้มีกิจกรรม  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สัมฤทธ์ิผลพึงประสงค์ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีผลงานดีเดน่ดังนี ้
 

เชียร์ลีดเดอร์      
ปีการศึกษา  2564   
การแข่งขัน “สโมสรกีฬาเชียร์ SOUTHEAST BANGKOK” รายการ THE 17th  THALAND NATIONAL 

CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2020   
- ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภท Cheerleading Small Group ระดับอุดมศึกษา 
- ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภท Cheer Dance Double ประชาชนท่ัวไป 
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับท่ี 5  ประเภท Cheer Dance Double ระดับ อุดมศึกษา 
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับท่ี 10  ประเภท Urben Cheer Dance Double ระดับ มัธยศึกษา 
 

 วงโยธวาทิต 
ปีการศึกษา  2564 
การประกวด Asia Pacific Drummer  Competiton 2021 ประเภท Duet Group ร ุ ่นไม ่จำก ัดอาย ุ   ประกาศผล                     

ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอัดดับหนึ่ง พร้อมโล่และเกียรติบัตร       รางวัลชนะเลิศ อันดับ   2   พร้อมโล่เกียรติยศ    

 
การประกวดวงโยธวาทิต โดยประเทศมาเลเซีย  ซึ่งจัดการประกวดในรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  -  

30 พฤศจิกายน  2564 และประกาศผลในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

- ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ประเภท Wind Category รุ่น Open Class   
- ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ประเภท Wind Category รุ่น Sener Class 
- ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ประเภท Percussion Category รุ่น Open Class      
-  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ประเภท Percussion Category รุ่น Sener Class 
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การประกวด Bangkok Christian Colleg Music Competition 2021 ในการประกวดวงดนตรีไทย / สากล และบรรเลง
เดี่ยวไทย / สากล ประจำปี 2564 จัดโดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในระหว่าง วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม  
2565  และประกาศผลในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2565 

- ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ประเภทเคร่ืองเป่าลมทองเหลือง รุ่ง Class A อายุ 16 – 18 ปี 
การประกวดวงโยธวาธิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา  2564 (Thailand World 

Music Championships 2021 ) ระหว่างวันท่ี 1 -30 เมษายน  2565 และประกาศผลวันอาทิตย์ท่ี 29 พฤษภาคม  2565 

- ได้ร ับรางวัล เหรียญทอง และรางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศ  ประเภท  Virtusl  Modern  Concert  Band                    
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
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กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 
1.   ดร.สมศักด์ิ   รุ่งเรือง   ผู้รับใบอนุญาต  - ผู้อำนวยการ 
2.  นายเลอพงษ์            วชัรมัย             ท่ีปรกึษาวิทยาลัยฯ 
3.   นายสรยศ  รุ่งเรือง   ผู้จัดการ 
4.   นางสาวศิริ             ซำมาซา  ผู้แทนครู 
5.   นายตะวัน              ออ่นน้อม  ผู้แทนครู 

.            6.   นางชฏาพร กลิ่นยี่สุ่น  ผู้แทนผู้ปกครอง 
  7.   ผศ.ดร.วลัยา ชูประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.   ผศ.ดร.จริะเสกข์    ตรีเมธสุนทร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.   ผศ.ดร.สดุาสวรรค์ งามมงคลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
10.  ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นางสาวผาสุข พูลวัฒนะ  เลขานุการ 
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มีอัตราการทำงานที ่สูง มีความสามารถในการทำงานและประกอบอาชีพได้ตามสาขาวิชาที ่สำเร็จการศึกษา
 และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

 

 
 
 
 

 
      
 

1. หลักสูตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เปิดสอนสายวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ใช้หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์  
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
เปิดสอนท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคี ท้ังรอบเช้าและรอบบ่าย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักศึกษา 
2,000 คน จัดการอาชีวศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาในระดับประเทศโดยได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในระดับคุณภาพดีมาก มา
ตลอดช่วงการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผลสัมฤทธิ์ที่ประจักษ์ชัดคือเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 
 

 
 ปัจจัยสำคัญท่ีเป็นประเด็นหลักมี 4 เร่ือง คือ 

1.   การบริหารจัดการ 
2.   หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
3.   บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม 
4.   คุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 

โดยบทบาท  และหน้าท ี ่ในการกำก ับด ูแลส ่งเสร ิม  และพัฒนาโรงเร ียนอาช ีวศ ึกษาเอกชนของ 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะร่วมแก้ไขปัญหาของเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขเหตุปัจจัยที ่เป็นอุปสรรค เพื่อให้โรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน สามารถจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก็คือ การพัฒนาโรงเรียน 
โดยจัดทำเป็นโครงการพัฒนาปรังปรุงเหตุปัจจัยหลักที่มีผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เรียกว่า โครงการพัฒนา
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  สู่ความเป็นเลิศ  The project schools for Excellence (PSE) 

2. อาคารเรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย ์พณิชยการมีอาคารเร ียนขนาดใหญ่ 3 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง                  

จำนวนห ้อง เร ี ยน  52   ห ้อง  ,ห ้องปฎ ิบ ัต ิการ  26  ห ้อง  ห ้องประกอบ  29  ห ้อง  รวมท ั ้ งส ิ ้น  107  ห ้อง                 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศท้ังหมด           

สถานภาพปัจจุบัน 
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จำนวนห้องปฏิบัติการ 26 ห้องมีดังน้ี จำนวนห้องประกอก 29 ห้อง ดังน้ี 

ห้องปฎิบัติการพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์   4 ห้อง ห้องสำนักการคลัง 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง ห้องสำนักงานบุคคล 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการบัญชี 1 ห้อง ห้องสำนักเลขานุการ 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการตลาด 1 ห้อง ห้องสำนักทะเบียนและวัดผล 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัส 1 ห้อง ห้องสำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการจัดการโลจิสติกส์ 1 ห้อง ห้องสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการดิจิทัลกราฟิก 1 ห้อง ห้องสำนักวิชาการ 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง ห้องสำนักกิจการนักศึกษา 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการภาษาต่างประเทศธุรกิจ 1 ห้อง ห้องสำนักบริการ 1 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการครัวการโรงแรม 1 ห้อง ห้องศูนย์ดุริยางคศิลป์ 1 ห้อง 

ห้องจัดเล้ียง 1 ห้อง ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติห้องพัก 2 ห้อง ห้องศูนย์วิจัย 1 ห้อง 

ห้องปฎิบัติการส่วนหน้า 2 ห้อง ห้องศูนย์แนะแนวและจัดหางาน 1 ห้อง 

   ห้องสมุด 1 ห้อง 

   ห้องอินเทอร์เน็ต 1 ห้อง 

   ห้องพยาบาล 2 ห้อง 

   ห้องสังเกตอาการ 1 ห้อง 

   ห้องประชุม 2 ห้อง 

   ห้องผลิตเอกสาร 1 ห้อง 

   ห้องพัสดุ 1 ห้อง 

   ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้อง 

   ห้องเอทีซีซุปเปอร์มาร์ท 1 ห้อง 

   ธนาคารโรงเรียน 1 ห้อง 

   โรงอาหาร 1 โรง 

   ห้องสตูดิโอ 1 ห้อง 

   ห้ององค์การนักศึกษา 1 ห้อง 
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ห้องเรียนได้มาตรฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น  เครื่องปรับอากาศ  Overhead projector เครื่องขยายเสียง 

ห้องน้ำ -ห้องสุขาที ่ถูกสุขอนามัยและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มีการจัดตั ้งที ่ได้สัดส่วน  

โดยเน้นสถานท่ี
นักศึกษา ได้พักผ่อนพร้อมสาธารณูปโภคครบครัน และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมสะดวก และ

เป็นสถานการศึกษาแห่งแรกในชุมชนที่มีการบริการรถรับส่งนักศึกษาฟรี โดยใช้รถบัสโดยสารจำนวน 2 คัน 2  เส้นทาง  
สำหรับนักศึกษาทุกคนท้ังรอบเช้าและรอบบ่าย

  

3. ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ    
วิทยาลัยฯ  ได้สำรวจทัศนคติของผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง เรื่องทัศนคติในด้านการบริหารการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยฯ  ปรากฏว่า ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน มากที่สุด รองลงมาได้แก่              

ความเหมาะสมของอาคารสถานที่และคุณภาพของอาจารย์ ตามลำดับ นอกจากนี้จากการสำรวจทัศนคติของนักศกึษา

ที่มาสมัครเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยฯ นักศึกษาเหล่านี้มีความคิดเห็นว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ มีความทันสมัย และครูอาจารย์มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบ ปกครองดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุข

ของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

               สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ คือ ความทันสมัยของอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ 

ท่ีว่า ความทันสมัย 

 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เป็นองค์กรการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างคนให้มีศักยภาพสูงสุด  

ความหมาย  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจะได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพต่อการสร้าง

ความรู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่ตนศึกษาอยู่ให้มีสมรรถนะสูง  มีความรู้  คู่คุณธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม  

ดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

 

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังกล่าวข้างต้นการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective)  ได้นั้น

วิทยาลัยฯ กำหนดพันธกิจของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION)   

พันธกิจ (MISSION)   
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 พันธกิจข้อที่ ๑     ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุดด้านวิชาชีพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ  
                              วิทยาลัยฯ  

พันธกิจข้อที่ ๒     วิจัยสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลิตนวัตกรรม ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจข้อที่ ๓     บริหารจัดการวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งวิทยบริการของชุมชน สังคม  

พันธกิจข้อที่ ๔     ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยร่วมกับชุมชน สังคม   

พันธกิจข้อที่ ๕     ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก  

พันธกิจข้อที่ ๖     จัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี  

                            คุณภาพต่อเน่ืองสอดคล้องกับสถานศึกษาคุณธรรม 

พันธกิจข้อที่ ๗     ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯสู่มาตรฐานสากล 

     

             

“เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา   จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

อยู่ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

เรียนดี  หมายความว่า จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องวิชาการ วิชาชีพเฉพาะสาขาเป็นอย่างดี มีทักษะ

เยี่ยม สามารถที่จะแข่งขันท้ังในด้านการศึกษาต่อหรือการทำงาน นักศึกษาทุกคนต้องพิมพ์ดีดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำ 

 ต่อนาที สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี สนทนาภาษาอังกฤษได้ และ มีความชำนาญพิเศษ          

ตามความถนัดของตนเป็นอย่างดี  

ประพฤติดี  จะต้องเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก  กตัญญูรู้คุณ  บุคลิกภาพดี เหมาะสมต่อ

อาชีพ  รักษาสาธารณสมบัติ  อดออม  อดกล้ัน  และมีคุณธรรม 

กีฬาเด่น  จะต้องมีความสามารถในเชิงกีฬาที่ตนถนัด  มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  ทั้งด้านร่างกาย และ

จิตใจ พร้อมท่ีจะสู้งานหนัก ทุกประเภท 

 

 

อัตลักษณ์   :  ทักษะดี  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น 

เอกลักษณ์  :  กิจกรรมเดน่ 

 

 

ปรัชญา 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
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ความหมายของอัตลักษณว์ิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ทักษะดี  คือ  มีความสามารถ  มีความถนัด  ความเช่ียวชาญชำนาญ  และมีความพึงพอใจในศาสตร์ท่ีศึกษา 

มีคุณธรรม  คือ  รู้ถูกผิด  รู้ช่ัว  รู้กาลเทศะ  และมีความรับผิดชอบ 

กิจกรรมเด่น  คือ  มีภาพลักษณ ์ กจิกรรมเด่น  สามารถนำศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

ความหมายของเอกลักษณ์วทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

กิจกรรมเดน่  คือ  มีกิจกรรมเด่นเป็นท่ีรู้จักของสังคมท่ัวไป 

นโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรวิทย์พณิชยการ       

 วิทยาลัยฯ กำหนดนโยบายแม่บทในการดำเนินงาน 4 ประการ คือ ความเป็นเลิศ ความทันสมัย  ความ

รับผิดชอบต่อสังคม  และการรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

  
 
 วิทยาลัยฯ เนน้ความเป็นเลิศ 3 ประการใหญ่ ๆ คือ 

 1.  วิทยาลัยฯ ต้องเปน็เลิศ กล่าวคือ วิทยาลัยฯ จะต้องเป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น เช่น อาคารสะอาด เรียบร้อย และ

สวยงามร่มร่ืน อุปกรณ์ทุกช้ินต้องมีคุณภาพดี พร้อมใช้งานได้ทันที บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องมีคุณภาพ และวิทยาลัยฯ 

จะต้องมีภาพลักษณ์ท่ีดีในทุกด้าน 

 2. อาจารย์ต้องเป็นเลิศ กล่าวคือ อาจารยทุ์ก ๆ คนจะต้องเป็นเลิศ   โดยจะต้องมีคุณลักษณะท่ีวทิยาลัยฯพึง

ประสงค์ 3 ประการ คือ 

 2.1  ต้องมีความรู้ดี อันหมายถึง รู้ลึก รู้กวา้ง ในวิชาท่ีสอน เป็นคนทันสมัย และทันเหตุการณ์กบัการเรียน

การสอนทางดา้นบริหารธุรกิจ 

 2.2  ต้องมีจิตใจดี   อันหมายถึง     ต้องรักและภูมิใจในอาชีพครู     มองตนเองและโลกในแง่ดี  มีคุณธรรม

ประจำใจ และรู้จักอดออม  

 2.3  ต้องมีร่างกายดี อันหมายถึง  การที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครู 

 3.  นักศึกษาตอ่ความเป็นเลิศ   หมายถึง  ต้องเป็นเลิศตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ  คือ  เรียนดี  ประพฤตดิี  กีฬาเด่น    

  

เรียนด ี ประพฤติด ี กีฬาเด่น 

ก.ความเป็นเลิศ 
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 จากปรัชญาดังกล่าวนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการจะต้องมี 

คุณสมบัติท่ีพงึประสงค์ ดังนี้ 

 ก.  เรียนด ี จะต้องมีความรู้ความสามารถ   ในเร่ืองวิชาการเฉพาะสาขาเป็นอย่างด ี มีทักษะเยีย่ม สามารถท่ีจะ

แข่งขันท้ังในด้านการศึกษาต่อ    หรือการทำงาน   นักศึกษาทุกคนต้องพิมพ์ดีดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำ/นาที สามารถใช้ 

Computer ได้ สามารถพิมพ์ดีด Electronic ได ้สามารถใช้ Internet ได้ สนทนาภาษาอังกฤษได้ และมีความชำนาญพิเศษ

ตามความถนัดของตนเป็นอยา่งดี 

 ข.  ประพฤติดี  จะต้องเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก  กตัญญูรู้คุณ  บุคลิกภาพ    เหมาะสม

ต่ออาชีพ รักษาสาธารณะสมบัติ อดออม อดกล้ัน และมีคุณธรรม 

ค.  กีฬาเดน่ จะต้องมีความสามารถในเชิงกฬีาท่ีตนถนดั มีพลานามัยแข็งแรง ท้ังด้านร่างกาย และจติใจ พร้อม

ท่ีจะสู้งานหนกัทุกประเภท 

 

 

 ความทันสมัยเป็นนโยบายสำคัญประการที่ 2 ท่ีวิทยาลัยฯ ได้กำหนดข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนนิกิจการ

ของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับโลกท่ีกำลังพัฒนา และตอบสนองปรัชญาในด้านความทันสมัยมีหลายประการเช่น 

1. การใช้ระบบ  Intranet และ  ระบบ  wifi  ในการบริหารและใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
2. การทำบัตรนักศึกษาและอาจารย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
3. การบันทึกเวลามาเรียนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
4. การบริการตรวจสอบผลการเรียน  และเวลาเรียน  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่าน Website ของสถานศึกษา 

www.atc.ac.th  และ  http://atc.sisacloud.com 
5. อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

 
 

อุปกรณ์การเรียน/การสอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างเต็มท่ีวิทยาลัยฯ ได้สรรหาอุปกรณ์การเรียน/การสอน ทางด้านพาณิชยกรรม
ท่ีใหม่ ทันสมัยท่ีสุด และอย่างพร้อมเพรียง อุปกรณ์    การเรียน/การสอนเหล่านี้ได้แก่ 

ข. ความทันสมัยสมัย 
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1. เคร่ือง Computer Desktop สำหรับการบริหารจัดการ     100 เคร่ือง 
2. เคร่ือง Computer Desktop สำหรับการเรียนการสอนท่ัวไป  636 เคร่ือง 
3. เคร่ือง Computerwork  Station  สำหรับการเรียนคอมพิวเตอร์กราฟกิ   42 เคร่ือง 
4. Computer Server แม่ข่ายสำหรับการบริหารระบบ       10 ชุด 
5. Computer สำหรับห้องสมุดดิจิตอบ ( Internet)      19 ชุด  
6. Computer Notebook ใช้สำหรับในการเรียนการสอน       4 เคร่ือง 
7. ระบบ Network Management                                                     8 ชุด 
8. ระบบรักษาความปลอดภยั Firewall                      1 เคร่ือง 
9.Wireless Network ใช้สำหรับการเช่ือมต่อ Internet (true  WiFi)   19 จุด 
10.  Wireless Network ใช้สำหรับการเช่ือมต่อ Internet (ของวิทยาลัย)   30       จุด 
11. เคร่ืองบันทึกเวลาเข้าออก                                                                        4 เคร่ือง 
12. เคร่ือง Printer                                                                               43 จุด 
13. Projector ใช้สำหรับการนำเสนอการเรียนการสอน                54 เคร่ือง 
14. ระบบรักษาความปลอดภยักล้องวงจรปิด CCTV                                  77 กล้อง  

ห้องเรียน/ห้องประชุม 
ว ิทยาล ัยฯ  ได ้จ ัดไว ้อย ่างท ันสม ัย  ทุกห ้องปร ับอากาศ  ม ีระบบ  wifi รองร ับการใช ้งาน  Internet                 

กระดาน White Board โต๊ะเก้าอ้ีใหม่ และอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

 
   วิทยาลัยฯ ได้จัดตั ้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื ่อฝึกอบรมนักศึกษาและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมฟื ้นฟู

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย 
  

รางวัลท่ีวิทยาลัยฯ ได้รับด้านวัฒนธรรม 
     รางวัลการแข่งขันประกวดมารยาทไทย  และการสมาคมประกวดร้องเพลงลูกทุ ่ง  การประกวดรำวง

มาตรฐาน   ประจำป ีการศ ึกษา   2562    จัดโดยสำน ักบร ิหารงานคณะกรรมการส่งเสร ิมการศ ึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกเอกชนแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 24   มกราคม   
2562   ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  ท่าพระ   และ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม   ท่าพระ 

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  จากการแข่งขับรัองเพลงลูกทุ่ง  2  เหรียญเงิน   2   เหรียญทองแดง 
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากรำวงมาตรฐาน   10  เหรียญทอง          
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองเหรียญเงิน  จากการแข่งขับรัองเพลงสากล  3  เหรียญทอง    1  เหรียญเงิน   
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการประกวดมารยาทไทย 1  เหรียญเงิน   เมื่อวันที่ 22  มกราคม   2563                 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการราชดำเนิน 

ค. การรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
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วิทยาลัยฯ ถือว่าการท่ีวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินกจิการอยู่ได้ และขยายตัวได้อยา่งต่อเนื่องตลอด 41 ปี 
ท่ีผ่านมา ก็เพราะบรรดาผู้ปกครองให้ความเช่ือถือไว้วางใจว่า ลูกหลานของเขาเหล่านั้นจะได้รับ การอบรมส่ังสอนท่ีด ี
มีชีวิตก้าวหน้าในโอกาสต่อไป เม่ือเป็นเช่นนี้วิทยาลัยฯได้ถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีอันแรกท่ีจะต้องรับผิดชอบบุตรหลาน
ของผู้ปกครองเหล่านั้น หรือก็คือลูกศิษยข์องวิทยาลัยฯ นั่นเอง ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดปรัชญาในการเรียน/ 
การสอน ว่า “ เรียนดี – ประพฤติดี – กีฬาเด่น” ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดด้ำเนนิการเรียน/การสอนเพ่ือตอบสนองปรัชญาของ
วิทยาลัยฯ ตลอดมา ทำใหน้กัศึกษาของวิทยาลัยฯไม่มีปัญหาท้ังในดา้นการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

นอกจากวิทยาลัยฯ จะเน้นนโยบายในการรับผิดชอบต่อนักศึกษาแล้ว วิทยาลัยฯ ยังได้ฝึกฝนนักศึกษาให้มี
ความสำนึก และรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติด้วย เช่น การบริจาคโลหิตปีละ 2 ครั้งการออกค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท การแสดงดนตรีตามสถานท่ีต่าง ๆ การบริจาคเส้ือผ้า และการบริจาคอุปกรณ์การเรียนในวาระต่างๆ  นอกจากนี้
วิทยาลัยฯ ยังให้บริการแก่สังคมในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น 

 การอบรม COMPUTER และภาษาอังกฤษ ให้กับอาจารย์โรงเรียนสำนักการศึกษาพื้นฐานและโรงเรียน
เอกชน ในเขตพระโขนง  กบัสมุทรปราการ เป็นประจำทุกปี 

 การให้บุคคลภายนอกใช้สถานท่ีเพือ่การจดังานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานประชุมศูนยเ์ลือกตัง้ เป็นต้น 
 การเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ ให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 การเป็นวิทยากรแนะแนวเร่ือง “การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ” ใหแ้ก่ นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 

โรงเรียนในเขตพระโขนงและจังหวัดสมุทรปราการปีละประมาณ 60 กว่าโรงเรียนติดต่อกันมาตลอดทุกปี 
 เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนในเขตพระโขนง บางนา ลาดกระบัง ประเวศ และจังหวดัสมุทรปราการเป็น

ประจำทุกปี 
 จัดอบรมภาษาอังกฤษใหก้ับเยาวชน ท่ีศูนยเ์ยาวชนบางนาทุกปี 
 การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนในชนบทเป็นประจำทุกปี        
 ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคี พระโขนง – บางนา  เป็นประจำทุกปี 

 
ปรัชญาการทำงาน 
      ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน จะต้องยดึปรัชญาในการปฏิบัติหน้าท่ี 5 ประการ (5 ร.) คือ รอบรู้ – 
รับผิดชอบ – รวดเร็ว – ริเร่ิม และเรียบร้อย 

ปรัชญาในการทำงานนี้ วิทยาลัยฯ ยดึแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของ วิทยาลัยฯ 4 ประการ และ
ปรัชญาในการเรียน/การสอน 3 ประการ ท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

 
 

 
วิทยาลัยฯ ไดก้ำหนดเป้าหมาย (GOALS) ไว้เป็นแผนระยะเวลา 5 ปี  

ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมายของวิทยาลัยฯ 
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1. ด้านวิทยาลัยฯ 
1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
สามารถที่จะใช้ประสานงานได้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และตรงต่อความต้องการอย่างถูกต้องทั้งในด้านการบริหารงาน วิชาการและการเรียน
การสอน 

1.1.2 พัฒนาการดำเนินการ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบันทึก การมาเรียนของ
นักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย เป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.3 พัฒนาและเผยแพร่การให้บริการตรวจสอบผลการเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

1.1.4 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำองค์ความรู้ในด้านวิชาการ
และการร่วมกิจกรรม โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเพ่ือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ 

1.1.5 ปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมด้านอาคารสถานที่โดยเน้นในเรื่องความสะอาด ความสวยงาม
และความพร้อมของอุปกรณ์ในทุกด้าน 

1.1.6 เน้นสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการต่าง ๆ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านบุคลากร (อาจารย์) 
 

2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
2.1.1 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการใช้อุปกรณ์

ด้านเทคโนโลยี  ด้านการส่ือสาร ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ได้ในระดับดี 
2.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ดำเนินงานด้านงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50  

ของอาจารย์ท้ังหมด ในแต่ละปีการศึกษา 
2.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ทุกคน พัฒนาการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนในระบบ                  

E – learning  อย่างน้อย 1 คนต่อ 1 รายวิชา ต่อ 1 ปีการศึกษา 
2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.2.1 จัดอบรมความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาเป็นประจำ
ทุกปี 

              เน้นในด้านการใช้ระบบบริหารจัดการ งานวิชาการและการทำส่ือการสอน 
2.2.2 สนับสนุนและพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทุกระดับให้สามารถ

ส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้ 
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2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีโอกาสศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง 

2.2.4 พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำวิชามีความรู้ความชำนาญตามสาขางานหรือสาขาวิชา
ให้อยู่ในระดับเช่ียวชาญตามสาขาวิชาชีพ 

2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในทุกรายวิชา 
 

3. ด้านนักศึกษา 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านตามมาตรฐานการทดสอบโปรแกรมพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35/นาที 

3.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft  office  Word, Excel และ 
Power Point  ให้อยูในระดับใช้งานได้ดี 

3.1.3 กำหนดเป้าหมายให้นักศึกษาในระดับชั ้นปวช.3 และปวส.2 จะต้องสอบผ่านการวัด
มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขางานและสาขาวิชาอย่างน้อยร้อยละ 60 ข้ึนไป 

3.1.4 นักศึกษาในระดับปวช.3 และปวส.2 จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาในระดับ 
2.50 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60 (ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก) 

3.1.5 นักศึกษาทุกคนต้องจัดทำโครงการตามสาขางานหรือสาขาวิชาอย่างน้อย 1 โครงการก่อน
จบการศึกษา ท้ังในระดับปวช.และปวส. 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ี

สามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้ 
3.2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็น กล้าตัดสินใจตามสถานการณ์ท่ี

เหมาะสม 
 

3.2.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการจนเกิดเป็นนวัตกรรม
ใหม่ ๆข้ึนตามสาขางานและสาขาวิชา 

3.2.4 นักศึกษาทุกคนต้องมีความประพฤติตามคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
3.2.5 นักศึกษาทุกคนต้องปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด 
เป้าหมายทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น  วิทยาลัยฯ ดำเนินการไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ บางเป้าหมายได้

ดำเนินการไปกว่า 80% แล้ว อนึ่งเป้าหมายเหล่านี้วิทยาลัยฯ คาดว่าจะสามารถทำให้สำเร็จสมบูรณ์ตามแผน
ได้ 100% เต็ม           
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หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

                      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาโลจิสติกส์ 

 
ผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ จะต้องศึกษารายวิชาจาก
หมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   22  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชพี   71  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน     (21 หนว่ยกิต) 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ   (24 หนว่ยกิต) 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   (18 หนว่ยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ   (4 หนว่ยกิต) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    10   หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
                                                    รวม       103   หน่วยกิต   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    25 



 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบญัชี   

ระดับ ปวช. 1 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2  20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1  

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  1  20000-1202 ภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด 1  

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2  20000-1602  เพศวิถีศึกษา 1  

20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2  20000-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   2  

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  20001-1003  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  

20001-1005 กฎหมายพาณชิย ์ 2  20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2  

20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น  3  20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2  

20200-1003 การขายเบื้องต้น   2  20200-1005  พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2  

20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น  2  20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า  3  

20000*-2001 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0  20000*-2002 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  

20000*2005 ภาษาจนีเสริมทักษะ 1     0  20000*2006 ภาษาจนีเสริมทักษะ 2 0  

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  0  20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0  

 รวม 18   รวม 16  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด     

ระดับ ปวช. 1 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2  20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1  
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  1  20000-1202 ภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด 1  
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2  20000-1602  เพศวิถีศึกษา 1  
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2  20000-1002  พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2  
20000-1001  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2  20000-1003  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  
20001-1005  กฎหมายพาณชิย ์ 2  20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2  
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น  3  20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2  
20200-1003 การขายเบื้องต้น  2  20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น  2  
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น  2  20202-2001 การตลาดเบื้องต้น 3  
20000*-2001 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0  20000*-2002  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
20000*2005 ภาษาจนีเสริมทักษะ 1     0  20000*2006 ภาษาจนีเสริมทักษะ 2 0  
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  0  20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0  

 รวม 18   รวม 16  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับ ปวช. 1 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2   2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1  
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  1   20000-1202 ภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด 1  
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2   20000-1602  เพศวิถีศึกษา 1  
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2   20000-1002  พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2  
20000-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2   20000-1003  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  
20001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2   20001-1005  กฎหมายพาณชิย ์ 2  
20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2   20200-1003 การขายเบื้องต้น  2  
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น  3   20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น  2  
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น  2   20204-2003  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2  
20000*-2001 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   20204-2006  องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 2  
20000*2005 ภาษาจนีเสริมทักษะ 1     0   20000*2002 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  0   20000-2002   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0  

 รวม 18    รวม 17  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    สาขาวิชาการโลจิสติกส์ สาขางานโลจิสติกส์ 

ระดับ ปวช.1 
 
 

 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด   รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2    20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1   
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    20000-1202 ภาษาอังกฤษฟงั - พูด 1   
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2    20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1   
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2    20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2   
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2    20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2   
20001-1005 กฎหมายพาณชิย ์ 2    20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2   
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น  3    20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2   
20200-1003 การขายเบื้องต้น 2    20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 2   
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 2    20214-2002 ซัพพลายเชนเบื้องต้น 3   
20214-2001 โลจิสติกส์เบื้องต้น 3    20000*2002 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2  0   
20000*2001 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1  0    20000*2006 ภาษาจนีเสริมทักษะ 2  0   
20000*2005 ภาษาจนีเสริมทักษะ 1  0    20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0   
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0            

  รวม 21      รวม 16   
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ 
รวมไม่นอ้ยกว่า 104 หนว่ยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสร้างต่อไปน้ี 

 
1. หมวดวิชา สมรรณะแกนกลาง    22   หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    72   หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน        (18  หนว่ยกิต) 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        (24  หนว่ยกิต) 
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก        (22  หนว่ยกิต) 
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       10   หน่วยกติ 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
    รวม   104 หน่วยกติ 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับ ปวช. 1 

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2   20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  1   20000-1202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด  1  
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2   20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1  
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2   20000-1002  พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2  
20000-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2    20901-2004  การพัฒนาเวบ็ด้วยภาษาเอชทีแอมแอล 2  
20000-1003  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2    20901-2010 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 3  
20001-1006 กฏหมายคอมพิวเตอร์  1    20901-1003  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2  
20001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่องานอาชีพ  2   20901-1005  ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 2  
 20901-1001  ระบบปฏิบัติการและโปรแกมรอรรถประโยชน ์ 2   20901-1006  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2  
 20901-1004  คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 2   20000*2002 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
20000*2001 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   20000*2013   พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0  
20000*2012  พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0   20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  2 0  
20000-2001  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0          

 รวม 18    รวม 16  
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ระดับปวช. 2 (สาขาวิชาการบัญชี) 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 

20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1   20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกจิ  1  

20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2   20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2  

20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน  3   20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 3  

20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด  3   20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม 3  

20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3   20201-2106  การประยกุต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 3  

20200-2101  การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 3   20203-2102  พิมพฺอังกฤษขั้นพัฒนา 2  

20000*2003 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   20000*2004 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  

20000*2007 ภาษาจนีเสริมทักษะ 3 0   20000*2008 ภาษาจนีเสริมทักษะ 4 0  

20000*2011 พิมพ์ดีดไทยดว้ยคอมพวิเตอร์  0   20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0  

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1          

20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0          

 รวม 16    รวม 14  
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 ระดับปวช. 3 (สาขาวิชาการบัญชี)  
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1203 อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ  1   20000-120 8  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1  
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจำวนั 1   20000-1221  ภาษาจนีเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1  
20000-1220  ภาษาจนีเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวนั 1   20000-14 04 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ  2  
 20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1   20201-2103  การบัญชีกิจการพิเศษ  3  
 20201-2007  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 3   20201-2105 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 3  
20201-2108  กระบวนการจัดทำบัญชี 3   20201-8503 โครงการ 2 2  
20201-2102  การบัญชีตั๋วเงิน 3   20212-2002  การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  3  
20000-1204  การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 3   20000*2020 พิมพ์ดีดประยกุต์ 2 0  
20200-8001  ฝึกงาน 4   20000* 2016 กิจกรรม V-Net ไทย 0  
 20204-2102  โปรแกรมประมวลผลคำ 2   20000*2017 กิจกรรม V-Net อังกฤษ 0  
 20000*2014 พิมพ์ดีดประยกุต์ 1 0   20000*2018 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0    20000*2019  มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมฯ 0  
20201-8502 โครงการ 1  2   20000*2020 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านพิมพ์สัมผัสด้วยคอมติวเตอร์ 0  

      20000*2021  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
     20000-2006  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0  
 รวม 24    รวม  15  
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ระดับ ปวช. 2 (สาขาวิชาการตลาด) 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1   20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกจิ  1  
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2   2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2  
 20000-1603  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1    20202-2003   การหาข้อมูลทางการตลาด 3  
20202-2002   การขายออนไลย์ 3    20202-2004 การดำเนนิธุรกิจขนาดย่อม 3  
 20202-2206 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3    20202-2005  การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 3  
 20202-2007 การจัดแสดงสินค้า  3   20203-2102  พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2  
 20202-2008  การพัฒนาบุคลิกภาพพนักขาย 3     20202-2102  โปรแกรมประมวลผลคำ 2  
20000*2009  โปรแกรมตารางงาน 0   20000*2004 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
20000*2003  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   20000*2008 ภาษาจนีเสริมทักษะ 4 0  
20000*2007 ภาษาจนีเสริมทักษะ 3 0   20000-2004  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0  
20000*2011 พิมพ์ดีดไทยดว้ยคอมพวิเตอร์  0          
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0          

 รวม 16    รวม 16  
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ระดับ ปวช. 3 (สาขาวิชาการตลาด) 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1  20000-1208  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1  
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจำวนั 1  20000-1221 ภาษาจนีเพื่อสานในงานอาชีพ  1   
20000-1220  ภาษาจนีเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวนั 1  20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ  2  
 20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1  20202-2107 การประกันภัย  3  
 20202-2101  การจัดซื้อเบื้องต้น 2  20202-2110 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด  2  
20202-2103   การค้าปลีกและการค้าส่ง 3  20202-8501  โครงงาน 2 4  
20202-2104   การบรรจุภัณฑ์ 2  20212-2002  การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  3  
20202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3  20000*2015 พิมพ์ดีดประยกุต์ 2 0  
 20202-2113 ศิลปะการขาย  3  20000*2016  กิจกรรม V-Net ไทย 0  
 20202-8001 การฝึกงาน  4  20000*2017  กิจกรรม V-Net อังกฤษ 0  
20202-2102  โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 0  20000*2018  มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
20000*2014 พิมพ์ดีดประยกุต์ 1 0  20000*2019  มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมฯ 0  
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0  20000*2020 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านพิมพ์สัมผัสด้วย  คอมติวเตอร์ 0  
20202-8902 โครงงาน 1 2  20000*2021 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  

    20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0  
 รวม 23   รวม 14  
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ระดับ ปวช. 2 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ  1  20000-1210 ภาษาอังกฤษ สำหรับงานธุรกิจ 1  
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2  2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2  
20000-1603  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1  20203-2102  พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2  
20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 3   20204-2002  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 3  
20204-2004 หลักการเขียนโปรแกรม  3  20204-2008  การสร้างเว็บไซด์ 3  
 20204-2005  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3   20204-2009  จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ 2  
20204-2007 โปรแกรมกราฟิก 3   20204-2102 โปรแกรม ประมวลผลคำ 2  
20000*2003 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0  20204-2103  โปรแกรมตารางงาน 3  
20000*2011 พิมพ์ดีดไทยดว้ยคอมพวิเตอร์  0  20000*2004  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0  20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0  

 รวม 16   รวม 18  
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ระดับ ปวช. 3 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ 1  20000-1208  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1  
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจำวนั 1  20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ  2  
 20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1  20204-2104  โปรแกรมนำเสนอ 3  
20000-2105   โปรแกรมฐานข้อมูล 3  20204-8503  โครงงาน 2 2  
 20204-2108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  3  20212-2002  การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  3  
20204-2110 โปรแกรมมัลติมิเดีย 3  20901-9206  การผลิตสื่อดิจิตอล 2  
20204-2112  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น 3  20000*2015 พิมพ์ดีดประยกุต์  2   0  
20204*8001   ฝึกงาน 4  20000*2016  กิจกรรม V-Net ไทย 0  
20000*2014   พิมพ์ดีดประยกุต์ 1 0  20000*2017 กิจกรรม V-Net  อังกฤษ 0  
 20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0  20000*2018 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
2020-48502 โครงงาน 1 2  20000*2019  มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมฯ 0  

    20000*2020  มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านพิมพ์สัมผัสด้วยคอมติวเตอร์ 0  
    20000*2021  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
      20000-2006  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0  
 รวม 21   รวม 13  
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ระดับ ปวช.2  (สาขาวิชาโลจิสติกส์) 
 

 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด    รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1     20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2   
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2     20214-2004 การปฏิบัติงานสินค้าคงคลัง 3   
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1     20214-2007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานโลจิสติกส์ 3   
20214-2003 การปฏิบัติงานคลังสินค้า 3     20214-2008 นักโลจิสติกส์มืออาชีพเบื้องต้น 3   
20214-2005 การปฏิบัติงานขนส่ง 3     20214-2101 ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3   
20214-2006 การซื้อ จัดหา 3     20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ 2   
20214-2111 กฎหมายที่เกีย่วข้องในงานโลจิสติกส์ 2     20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกจิ 1   
20000*2003 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3  0    20203-2102 พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2   
20000*2007 ภาษาจนีเสริมทักษะ 3  0    20000*2004 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4  0   
20000*2009 โปรแกรมตารางงาน  0    20000*2008 ภาษาจนีเสริมทักษะ 4  0   
20000*2011 พิมพ์ดีดไทยดว้ยคอมพวิเตอร์ 0    20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0   
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0            

  รวม 15     รวม 19   
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ระดับ ปวช.3 (สาขาวิชาโลจิสติกส์) 

 
 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด   รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1    20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1   
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจำวนั 1    20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2   
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1    20214-2105 การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า 2   
20214-2102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ 2    20214-2110 การปฏิบัติงานด้านบรรจุภณัฑ์โลจิสติกส์ 2   
20214-2104 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ 2    20214-2112 การใช้ซอฟต์แวร์ในงานโลจิสติกส์ 2   
20214-2107 การขนส่งสินค้าอันตราย 2    20214-8501 โครงงาน 4   
20214-2108 การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ 2    20212-2002 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3   
20203-2101 พิมพ์ไทยขั้นพฒันา 2    20000*2015 พิมพ์ดีดประยกุต์ 2 0   
20000*2010 โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  0    20000*2016 กิจกรรมวเีน็ตไทย 0   
20000*2022 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0    20000*2023 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 0   
20214-8001 ฝึกงาน 4    20000*2017 กิจกรรมวเีน็ตอังกฤษ 0   
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0    20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0   

         20000*2018 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 0   

         20000*2019 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

0   

         20000*2020 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านพิมพ์สัมผัส
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

0   

       20000*2021 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0   
  รวม 17     รวม 16   
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ระดับ ปวช. 2 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 

20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ  1  20000-1210 ภาษาอังกฤษ สำหรับงานธุรกิจ 1  
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2  20000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 2  
20000-1603  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  1  20203-2102  พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2  
20901- 1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2  20901-2002  ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 2  
20901-2001 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น  2  20901-2003  การสร้างเว็บเบื้องต้น 2  
20901-2006 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2   20901-2005 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น  3  
20901-2007  ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2  20901-2011  การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2  
20901-2008  ดิจิตอลเบื้องต้น 2  20901-2105  การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 2  
20901-9208  การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ 2  20000*2004 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
20000*2003   ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0  20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0  
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0         

 รวม 16   รวม 16  
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ระดับ ปวช. 3 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่  1 นก. เกรด  รหัสวิชา ภาคเรียนที่  2 นก. เกรด 

20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ 1  20000-1208  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1  
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจำวนั 1  20000-1 402  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2  
 20000-1502  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2  20212-2002  การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  3  
 20203-2101  พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา 2  20901-2103  วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าระบบอินเตอร์เน็ตและเทคดนโลยีในอนาคต 2  
20901-2009 การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 2  20901-2104  ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
20901-2101 การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ 3  20901-21 07  ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับคอมพิวเตอร์ 2  
20901-2102 ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  20901-8501 โครงงาน 2 2  
20901- 2203 โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 2  20000*2015 พิมพ์ดีดประยกุต์ 2 0  
 20901-2205 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น 2  20000*2016 กิจกรรม V-Net ไทย 0  
20901-8001 ฝึกงาน   4  20000*2017 กิจกรรม V-Net อังกฤษ 0  
 20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0  2000*2026 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
20901-8502 โครงงาน 1 2  2000*2027 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมฯ 0  

    2000*2028 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านพิมพ์สัมผัสด้วยคอมติวเตอร์ 0  
    20000*2021  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
    20000-2006  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0  
        
 รวม  24   รวม 14  
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม 

 
 ผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา
ต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปน้ี 

      1.  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 22  หน่วยกิต 
                  2.  หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ     71  หน่วยกิต 

2.1   กลุ่มสมรรถนะวิชาชพีพ้ืนฐาน    (21 หน่วยกติ) 
2.2   กลุ่มสมรรถนะวิชาชพีเฉพาะ  (24 หน่วยกติ) 
2.3   กลุ่มสมรรถนะวิชาชพีเลือก  (18 หน่วยกติ) 
2.4   ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชพี (4 หน่วยกิต) 
2.5   โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี (4 หน่วยกิต) 

      3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      10   หน่วยกิต 
      4.  กจิกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

                                                 รวม    103   หน่วยกิต 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม 
ระดับ ปวช.1 

 

 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2   20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1   
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1   20000-1202 ภาษาอังกฤษฟงั - พูด 1   
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2   20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1   
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2   20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2   
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2   20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2   
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1   20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2   
20700-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2   20700-1004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2   
20700-1002 ศิลปวัฒนธรรมไทย 2   20700-1005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2   

20700-1003 
ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

2   20701-2002 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ
โรงแรม 

2   

20701-2001 ความปลอดภยัในโรงแรม 2   20000*2002 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 * 0   
20000*2001 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 * 0   20000*2006 ภาษาจนีเสริมทักษะ 2 * 0   
20000*2005 ภาษาจนีเสริมทักษะ 1 * 0   20000*2013 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น  0   
20000*2012 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0   20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0   
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0           

  รวม 18     รวม 15   
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 ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด    รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 1     20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2   
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2     20700-1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2   
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1     20701-2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 2   
20701-2004 งานแม่บ้านโรงแรม 3     20701-2008 งานส่วนหน้าโรงแรม 2   
20701-2005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3     20701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 2   
20701-2006 ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 3     20701-2103 เบเกอรี่ 3   
20701-2010 ธุรกิจโรงแรม 2     20701-2112 การจัดดอกไม้ 3   
20000*2009 โปรแกรมตารางงาน  3     20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ 2   
20000*2003 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 * 0     20203-2102 พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 2   
20000*2007 ภาษาจนีเสริมทักษะ 3 * 0     20000*2004 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 * 0   
20000*2011 พิมพ์ดีดไทยดว้ยคอมพวิเตอร์ 0     20000*2008 ภาษาจนีเสริมทักษะ 4 * 0   
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0     20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0   

  รวม 18     รวม 20   
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ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด    รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2     
20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1     20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 1   
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจำวนั 1     20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2   
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1     20701-2101 สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 2   
20701-2003 การประกอบอาหารโรงแรม 3     20701-2111 คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม 2   
20701-2104 แกะสลักผักและผลไม้ 3     20701-2113 การจัดกจิกรรม MICE ในโรงแรม 3   
20701-2107 เครื่องดื่มเชิงพาณิชย ์ 2     20701-8501 โครงงาน 4   
20203-2101 พิมพ์ไทยขั้นพฒันา 2     20000-1221 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1   
20000*2010 โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  0     20000*2015 พิมพ์ดีดประยกุต์ 2 0   
20000*2022 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0     20000*2016 กิจกรรมวเีน็ตไทย 0   
20701-8001 ฝึกงาน 4     20000*2017 กิจกรรมวเีน็ตอังกฤษ 0   
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0     20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0   

          20000*2018 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ 

0   

          20000*2019 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

0   

          20000*2020 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นพิมพ์
สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ 

0   

        20000*2021 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0   
 รวม 17    รวม 15  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสิติกส์และซัพพลายเชน 

 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  

รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    21  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน   (15 หน่วยกติ) 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  (21 หน่วยกติ) 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (12 หน่วยกติ) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร  (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

                             รวม     83   หน่วยกิต
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส. 1  จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3    30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3    30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1    30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3  
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3    30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 3  
30200-1002 หลักการตลาด 3    30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 3  
30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 3    30201-2101 ระบบบัญชี 3  
30201-9006 การบัญชีการเงิน 3    30201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0    30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0    30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0           

  รวม 19      รวม 20  
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส. 1 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 3   30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  
30200-0002 การขายเบื้องต้น 2   30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 3  
30201-0002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 3   30201-0003 การบัญชีบริษัท 3  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1   30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 3  
30200-1002 หลักการตลาด 3   30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 3  
30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 3   30201-2101 ระบบบัญชี 3  
30201-9006 การบัญชีการเงิน 3   30201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0          

 รวม 13     รวม 14  
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 
30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3  
30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3  

  รวม 12  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส. 2  จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 3   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3  
30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 3   30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 3  
30201-2007 การบัญชีภาษอีากร 3   30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3  
30201-2104 รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 3   30201-8503 โครงงาน 2 2  
30201-8502 โครงงาน 1 2   30201-9001 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  

   30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0   30000*2012 โปรแกรมนำเสนอเสริมทักษะ 0  

     30000*2013 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ 

0  

     30000*2014 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

0  

     30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
 รวม 20    รวม 20  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี 
ระดับ ปวส. 2 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 3   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3  
30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 3   30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 3  
30201-2007 การบัญชีภาษอีากร 3   30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3  

30201-2104 
รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบ
การเงิน 

3   30201-8503 โครงงาน 2 2  

30201-8502 โครงงาน 1 2   30201-9001 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0   30000*2012 โปรแกรมนำเสนอเสริมทักษะ 0  

 รวม 20    รวม 20  
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รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  

30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  

30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

ระดับ ปวส. 1 จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  

30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3   30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3  

30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3   30202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 3  

30200-1002 หลักการตลาด 3   30202-2101 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ 3  

30202-2001 การจัดการการขาย 3   30202-2102 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 3  

30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30202-2109 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 3  

30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  

30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  

  รวม 18     รวม 20  

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
ระดับ ปวส. 1  จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 

 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 3   30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  
30200-0002 การขายเบื้องต้น 2   30202-0002 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 3  
30202-0001 การหาข้อมูลทางการตลาด 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 3  
30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3   30202-2101 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ 3  
30200-1002 หลักการตลาด 3   30202-2102 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 3  
30202-2001 การจัดการการขาย 3   30202-2109 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0   30000*2012 โปรแกรมนำเสนอเสริมทักษะ 0  

 รวม 12     รวม 14  
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รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  

30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3  

30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3  

  รวม 12  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

ระดับ ปวส. 2 จาก ปวช.  
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30202-2004 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
30202-2103 การตลาดดิจิทัล 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  
30202-2108 การสร้างตราสินค้า 3   30202-2005 การจัดจำหน่ายทางการตลาด 3  
30202-2110 การนำเข้าและส่งออก 3   30202-2006 การวิจยัการตลาด 3  
30202-8502 โครงงาน 1 2   30202-2007 กลยุทธ์การตลาด 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30202-8503 โครงงาน 2 2  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  

     30000*2013 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ 

0  

     30000*2014 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

0  

     30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
 รวม 20     รวม 21  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
ระดับ ปวส. 2 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30202-2004 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
30202-2103 การตลาดดิจิทัล 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  
30202-2108 การสร้างตราสินค้า 3   30202-2005 การจัดจำหน่ายทางการตลาด 3  
30202-2110 การนำเข้าและส่งออก 3   30202-2006 การวิจยัการตลาด 3  
30202-8502 โครงงาน 1 2   30202-2007 กลยุทธ์การตลาด 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30202-8503 โครงงาน 2 2  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  

 รวม 20     รวม 21  
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รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30202-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  

30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  

30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  

30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  

  รวม 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 



แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. 1  จาก ปวช. 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3   30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3  
30200-1002 หลักการตลาด 3   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3  
30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 3   30204-2101 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ 3  
30204-2002 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3   30204-2102 สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30204-2103 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 3  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  

        30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
  รวม 18     รวม 20  

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. 1  จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 3   30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  
30200-0002 การขายเบื้องต้น 2   30204-0002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 3  
30204-0001 หลักการเขียนโปรแกรม 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3  
30200-1002 หลักการตลาด 3   30204-2101 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ 3  
30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 3   30204-2102 สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล 3  
30204-2002 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3   30204-2103 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  

  รวม 12     รวม 14  
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  

30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3  

30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3  

  รวม 12  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. 2   จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ 3   30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3  
30204-2004 หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
30204-2006 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดจิิทัล 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  
30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล (IoT) 3   30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3  

30204-2303 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 3   30204-2007 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับ
ธุรกิจดิจิทัล 

3  

30204-8502 โครงงาน 1 2   30204-2201 การออกแบบสื่อดิจิทัล 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30204-8503 โครงงาน 2 2  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  

     30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  

     30000*2013 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ 

0  

     30000*2014 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

0  

     30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
 รวม 20     รวม 21  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปวส. 2  จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3 3 
30204-2003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ 3   30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 4 3 
30204-2004 หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 1 
30204-2006 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดจิิทัล 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 
30204-2104 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล (IoT) 3   30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 3 

30204-2303 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 3   30204-2007 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับ
ธุรกิจดิจิทัล 

4 3 

30204-8502 โครงงาน 1 2   30204-2201 การออกแบบสื่อดิจิทัล 4 3 
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30204-8503 โครงงาน 2 3 2 
30000*2003 กิจกรรมวเีน็ตอังกฤษ 1 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 2 0 
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2004 กิจกรรมวเีน็ตอังกฤษ 2 1 0 

        30000*2005 กิจกรรมวเีน็ตไทย  1 0 
      30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 2 0 
 รวม 20     รวม 33 21 
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รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 
30204-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  
30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  

  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส.1 จาก ปวช. 
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3  
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3   30214-2003 เทคโนโลยีการบริหารข้อมูลโลจิสติกส์ 3  
30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3   30214-2004 หลักการจัดซื้อ 3  
30200-1002 หลักการตลาด 3   30214-2005 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3  
30214-2001 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3   30214-2108 ระบบบรรจุภณัฑ์สำหรับโลจิสติกส์ 3  
30214-2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0  

  รวม 22     รวม 20  
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส.1 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 3   30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  
30200-0002 การขายเบื้องต้น 2   30214-0002 งานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ 3  
30214-0001 โลจิสติกส์เบื้องต้น 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1   30214-2003 เทคโนโลยีการบริหารข้อมูลโลจิสติกส์ 3  
30200-1002 หลักการตลาด 3   30214-2004 หลักการจัดซื้อ 3  
30214-2001 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3   30214-2005 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3  
30214-2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 3   30214-2108 ระบบบรรจุภณัฑ์สำหรับโลจิสติกส์ 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  

     30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0  
  รวม 13     รวม 17  

 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 
30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3  
30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3  

  รวม 12  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส.2 จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30214-2006 การจัดการขนส่ง 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30214-2007 การจัดการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  

30214-2101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงธุรกิจ 3   30214-2104 
เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิ
สติกส์ 

3  

30214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 3   30214-2106 การวิจยัในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3  
30214-2305 การจัดการเอกสารในคลังสินค้า 3   30214-8503 โครงงาน 2 2  
30214-8502 โครงงาน 1 2   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000*2012 โปรแกรมนำเสนอเสริมทักษะ 0  

30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2013 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ 

0  

30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0   30000*2014 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

0  

     30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
 รวม 20     รวม 17  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส.2  จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30214-2006 การจัดการขนส่ง 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30214-2007 การจัดการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  
30214-2101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงธุรกิจ 3   30214-2104 เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 3  
30214-2103 การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 3   30214-2106 การวิจยัในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3  
30214-2305 การจัดการเอกสารในคลังสินค้า 3   30214-8503 โครงงาน 2 2  
30214-8502 โครงงาน 1 2   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2012 โปรแกรมนำเสนอเสริมทักษะ 0  
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0       

  รวม 20     รวม 17  
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30214-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  
30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  

  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  ปวส.1 จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2 2 
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3 3 
30200-1002 หลักการตลาด 3   30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 4 3 
30212-2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกจิเบื้องต้น 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 
30212-2102 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 3   30212-2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 5 3 
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30212-2105 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการธุรกิจโรงแรม 4 3 
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 2 0 

  รวม 18     รวม 26 20 
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  

  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  ปวส.1 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 3   30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2  
30200-0002 การขายเบื้องต้น 2   30212-0002 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการลูกค้า 3  
30212-0001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3   30212-0003 ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน 3  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30200-1002 หลักการตลาด 3   30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3  
30212-2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกจิเบื้องต้น 3   30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3  
30212-2102 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 3   30212-2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30212-2105 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการธุรกิจโรงแรม 3  
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  

  3   30000*2012 โปรแกรมนำเสนอเสริมทักษะ 0  
 รวม 12     รวม 14  

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3  
30001-2003 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการอาชีพ 3  

  รวม 12  

71 



แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  ปวส.2 จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30200-1003 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตเอกสาร 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30212-2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ 3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
30212-2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ 3   30212-2005 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30212-2104 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานการจดัประชุมสัมมนา 3   30212-2006 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30212-2113 การเขียนโครงงานภาษาอังกฤษ 3   30212-2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการหางานทำ 3  

30212-8502 โครงงาน 1 2   30212-2106 
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการงานส่วนหนา้
โรงแรม 

3  

30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30212-8503 โครงงาน 2 2  
     30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
        30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0  

        30000*2013 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
ภาษาอังกฤษ 

0  

        30000*2014 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

0  

        30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
         
  รวม 20    รวม 21  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  ปวส.2 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30200-1003 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตเอกสาร 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30212-2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ 3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
30212-2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ 3   30212-2005 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30212-2104 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานการจดัประชุมสัมมนา 3   30212-2006 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30212-2113 การเขียนโครงงานภาษาอังกฤษ 3   30212-2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการหางานทำ 3  

30212-8502 โครงงาน 1 2   30212-2106 
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานบริการงานส่วนหนา้
โรงแรม 

3  

30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30212-8503 โครงงาน 2 2  
     30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
      30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0  
 รวม 20     รวม 21  
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รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 
30212-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  
30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  

  รวม 4  
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอท ี
 

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวม
ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปน้ี 

1.   หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง    21  หน่วยกิต 
2.   หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ    56  หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน   (15 หน่วยกติ) 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  (21 หน่วยกติ) 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (12 หน่วยกติ) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 

3.   หมวดวชิาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต 
4.   กิจกรรมเสริมหลักสตูร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

รวม   83   หน่วยกิต 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปวส.1 จาก ปวช 

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1214 ภาษาอังกฤษธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3   30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 2  
30901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 3   30901-1002 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3  
30901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3   30901-2002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3  
30901-2001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3   30901-2003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 3  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  

        30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
  รวม 18     รวม 19  

 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  

  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปวส.1 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30900-0001 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 3   30900-0004 งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3  
30900-0002 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3   30900-0005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3  
30900-0003 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น 3   30900-0006 การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 1  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 3   30901-1002 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3  
30901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3   30901-2002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3  
30901-2001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3   30901-2003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 3  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  

        30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
  รวม 12     รวม 14  

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด

30000-1214 ภาษาอังกฤษธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  
30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 2  
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3  

  รวม 11  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปวส.2 จาก ปวช 

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30308-2005 การสร้างโมเดล 3 มิติ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30901-2016 อุปกรณ์และเครื่องมือวัดในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
30901-2303 โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3   30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1  
30901-2304 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3   30901-2005 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา 3  
30901-2306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3   30901-2017 พื้นฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3  
30901-8502 โครงงาน 1 2   30901-2102 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30901-2307 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30901-8503 โครงงาน 2 2  

        30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
     30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
        30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
        30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 0  
        30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
  รวม 20     รวม 22  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปวส.2 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30308-2005 การสร้างโมเดล 3 มิติ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  

30901-2016 
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดในระบบสมองกลฝังตัว
และไอโอท ี

3   30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  

30901-2303 โปรแกรมเว็บในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 3   30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1  

30901-2304 
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพาในระบบสมอง
กลฝังตัวและไอโอที 

3   30901-2005 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา 3  

30901-2306 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัว
และไอโอท ี

3   30901-2017 
พื้นฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอ
โอที 

3  

30901-8502 โครงงาน 1 2   30901-2102 
การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์
เชิงวัตถุ 

3  

30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30901-2307 
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ในระบบสมอง
กลฝังตัวและไอโอที 

3  

     30901-8503 โครงงาน 2 2  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  

     30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
         
 รวม 20     รวม 22  
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รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 
30901-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  
30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  

  รวม 4  
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขางานแอนิเมช่ัน 
 

 ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภท
วิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 
83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปน้ี 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    21  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน    (15 หน่วยกิต) 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  (21 หน่วยกิต) 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   (12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
                                                รวม   83   หน่วยกิต 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  ปวส.1 จาก ปวช 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1   30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1  
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3   30300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย 3  
30300-1001 แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 3   30308-2003 ดิจิทัลคอมมิค 3  
30308-2001 การออกแบบกราฟิกดจิิทัล 3   30308-2402 การผลิตงานสต็อบโมชั่น 3  
30308-2002 การถ่ายภาพดจิิทัล 3   30308-2403 การผลิตแอนิเมชั่น 2 มิติ 3  
30308-2401 คาแรคเตอร์ดีไซน์ 3   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0          

  รวม 22     รวม 18  
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  
  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  ปวส.1 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30300-0001 ความรู้เกี่ยวกบัศิลปกรรม 3   30300-0003 องค์ประกอบศิลป์ 3  
30300-0002 การวาดเขียน 3   30300-0004 การเขียนแบบ 3  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1   30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1  
30308-2001 การออกแบบกราฟิกดจิิทัล 3   30300-1001 แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 3  
30308-2002 การถ่ายภาพดจิิทัล 3   30308-2003 ดิจิทัลคอมมิค 3  
30308-2401 คาแรคเตอร์ดีไซน์ 3   30308-2402 การผลิตงานสต็อบโมชั่น 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30308-2403 การผลิตแอนิเมชั่น 2 มิติ 3  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  

        30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
  รวม 13     รวม 15  

 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด

30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3  
30300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย 3  

  รวม 12  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  ปวส.2 จาก ปวช. 
รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 2  
30300-1003 การจัดการธุรกิจศิลปกรรม 3   30308-2007 การออกแบบเขียนแบบดิจิทัล 3  
30308-2004 วีดีโอคอนเทนต์ 3   30308-2404 การผลิตแอนิเมชั่น 3 มิติ 3  
30308-2005 การสร้างโมเดล 3 มิติ 3   30308-8503 โครงงาน 2 2  
30308-2006 การพัฒนากราฟิกบรรจุภณัฑ ์ 3   30308-9001 วิชวลเอฟเฟค 3  
30308-8502 โครงงาน 1 2   30308-9004 การผลิตสื่อดิจิทัลมาเก็ตติ้ง 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  

     30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
        30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  
        30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
  รวม 20     รวม 19  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  ปวส.2 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 2  
30300-1003 การจัดการธุรกิจศิลปกรรม 3   30308-2007 การออกแบบเขียนแบบดิจิทัล 3  
30308-2004 วีดีโอคอนเทนต์ 3   30308-2404 การผลิตแอนิเมชั่น 3 มิติ 3  
30308-2005 การสร้างโมเดล 3 มิติ 3   30308-8503 โครงงาน 2 2  
30308-2006 การพัฒนากราฟิกบรรจุภณัฑ ์ 3   30308-9001 วิชวลเอฟเฟค 3  
30308-8502 โครงงาน 1 2   30308-9004 การผลิตสื่อดิจิทัลมาเก็ตติ้ง 3  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000*2003 กิจกรรมวเีน็ตอังกฤษ 1 0   30000*2004 กิจกรรมวเีน็ตอังกฤษ 2 0  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2005 กิจกรรมวเีน็ตไทย  0  

      30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  
 รวม 20    รวม 19  

 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30308-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  

30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  
30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  

30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
  รวม 4  
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
 

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจาก
หมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     21  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     56  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน    (15 หน่วยกิต) 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  (21 หน่วยกิต) 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     (4 หน่วยกิต) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 

รวม    83   หน่วยกิต 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม  ปวส.1 จาก ปวช. 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3   30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30001-1003 การพัฒนาองค์กรด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ 3   30001-1056 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3  
30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 3   30700-1002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3  
30700-1003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 3   30701-2002 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 3  
30701-2001 หลักการดำเนนิงานโรงแรม 3   30701-2003 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0          

  รวม 19     รวม 20  
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 
30201-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  

  รวม 4  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม  ปวส.1 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30700-0001 การโรงแรมและการท่องเที่ยว 3   30700-0003 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3  
30700-0002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืม่ 3   30700-0004 บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ 3  
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3   30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3  
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1   30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทำงาน 2  
30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 3   30001-1056 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3  
30700-1003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 3   30701-2002 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 3  
30701-2001 หลักการดำเนนิงานโรงแรม 3   30701-2003 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3  
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1 0   30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2 0  
30000*2006 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 0   30000*2007 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 0  
30000*2010 โปรแกรมประมวลผลคำเสริมทักษะ 0   30000*2012 โปรแกรมนำเสนอเสริมทักษะ 0  

  รวม 13     รวม 14  
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด
30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3  
30001-1003 การพัฒนาองค์กรด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ 3  
30700-1002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3  

  รวม 12  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการโรงแรม  ปวส.2  จาก ปวช. 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30701-2004 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดืม่ 3   30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 3  
30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 3   30701-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 3  

30701-2101 
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานส่วนหน้า
โรงแรม 

3   30701-2103 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม 3  

30701-2102 การสื่อสารการตลาดโรงแรม 3   30701-2105 การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม 3  
30701-2304 บาร์และเครื่องดื่ม 3   30701-2303 การจัดเลี้ยง 3  
30701-8502 โครงงาน 1 2   30701-8503 โครงงาน 2 2  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  

     30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0  
     30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  

     30000*2014 
มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

0  

     30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  
 รวม 20     รวม 20  
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาอุตสาหรรมท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรม  ปวส.2 จาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า 
 

รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 1 นก. เกรด รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 นก. เกรด 
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3   30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3  
30701-2004 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดืม่ 3   30701-2006 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 3  
30701-2005 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 3   30701-2007 การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 3  
30701-2101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 3   30701-2103 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม 3  
30701-2102 การสื่อสารการตลาดโรงแรม 3   30701-2105 การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม 3  
30701-2304 บาร์และเครื่องดื่ม 3   30701-2303 การจัดเลี้ยง 3  
30701-8502 โครงงาน 1 2   30701-8503 โครงงาน 2 2  
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3 0   30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4 0  
30000*2008 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 0   30000*2009 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 0  

     30000*2011 โปรแกรมตารางงานเสริมทักษะ 0  
 รวม 20     รวม 20  
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รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 3 นก. เกรด 

30701-8001 ฝึกงาน (ไม่นอ้ยกว่า 350 ชั่วโมง) 4  

30000*2013 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 0  

30000*2014 มาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0  

30000*2015 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 0  

  รวม 4  
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรยีนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
************************************************ 

โดยท ี ่พระราชบ ัญญัต ิการอาช ีวศ ึกษา  พ .ศ . ๒๕๕๑  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๙  กำหนดให้  
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนการศ ึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  - ๒๕๗๙  กรอบคุณว ุฒ ิแห ่งชาติ  ฉบับปร ับปร ุง  มาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ เพื ่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เพื ่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึง สมควร 
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล 

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กำหนด 

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.” 
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“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐและเอกชน 
ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที ่เรียกช่ือ 
อย่างอ่ืนของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที ่มีสถานศึกษาที ่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล 

“ผู ้ เข ้าเร ียน” หมายความว ่า  ผู ้มาสมัครเข ้าเร ียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝ ึกอาช ีพกับ 
สถานประกอบการท่ียังไม่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน 

“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“ภาคเร ียน” หมายความว ่า  ช ่วงเวลาท ี ่สถานศ ึกษาเป ิดทำการสอน  โดยกำหนดให้  ๑  ปี  

การศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล ๑๘ สัปดาห์ 
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนในช่วงปิดภาคเรียน 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
“การเรียนแบบเต็มเวลา (full-time)” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ 

หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันทำการ โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
ตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกำหนดสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา (part-time)” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันทำการ โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กำหนดสำหรับการเรียนแบบ
ไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู ้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื ่นที ่ทำหน้าที ่ปกครองดูแลและให้ความ 
อุปการะแก่นักเร ียน และให้คำรับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล 
ความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที ่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา 
เป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล 
ท่ีเป็นเง่ือนไขของการสำเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า  การจ ัดการศึกษาว ิชาช ีพที ่ม ีความย ืดหยุ ่นในการ 
กำหนดจุดมุ ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที ่เป็นเงื ่อนไขของ 
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การสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที ่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง 
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

“ผู ้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู ้ที ่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที ่ประสานงาน 
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเร ียน 
ในสถานประกอบการ 

“คร ูฝ ึ ก” หมายความว ่ า  ผ ู ้ ทำหน ้ าท ี ่ สอน  ฝ ึก  อบรมน ัก เร ี ยนในสถานประกอบการ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

“ครูน ิ เทศก์” หมายความว่า  ครูท ี ่สถานศึกษามอบหมายให้ทำหน้าที ่น ิ เทศ  ให้คำปรึกษา 
แนะนำแก่นักเรียนท่ีฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

“คร ูท ี ่ปร ึกษา” หมายความว ่ า  คร ูท ี ่สถานศ ึกษามอบหมายให ้ทำหน ้าท ี ่ ให ้คำแนะนำ 
ให้คำปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

“มาตรฐานว ิชาช ีพ” หมายความว่า  ข้อกำหนดด้านสมรรถนะวิชาช ีพ  เพ ื ่อใช ้ เป ็นเกณฑ์  
ในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจน 
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื ่องมือที ่เหมาะสมซึ ่งกำหนดเกณฑ์ 
การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมท้ังจัดดำเนนิการประเมินภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเม ินมาตรฐานว ิชาช ีพ” หมายความว ่ า  คณะกรรมการผ ู ้ทำหน ้า ท่ี  
รับผิดชอบในการอำนวยการ ติดตามและกำกับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ 
มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักเรียน 

--------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 
--------------------------- 

ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสำหรับผู้ที ่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา 
โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
(๓) มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของ 

ทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(๔) มีความเคารพ เลื ่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข 
(๖) สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัครผู้เข้าเรียนตามโครงการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของโครงการน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

98



ส่วนท่ี ๒ 
การรับผู้เข้าเรียน 

-------------------------------- 
 

ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน ให้ทำการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากำหนด 
ในกรณีท่ีมีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ทำการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือ 
 สถานประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทำการสอบความ ถนัดทางการเรียนวิชาชีพ
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดำเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและ  
เวลาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสาร 
เกี ่ยวกับการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการ สอบการรับผู้เข้าเรียน
การศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบ คัดเลือกหรือคัดเลือกผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติท่ี
กำหนดและตามจำนวนที่ได้ ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ หรือ 
ดำเนินการร่วมกันก็ได้การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้า
เรียนตามคุณสมบัติท่ีกำหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ 
การคัดเลือก 
 

 
ส่วนท่ี ๓ 

การเป็นนักเรียน 
----------------------------- 

 
ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 

สำหร ับการศ ึกษาระบบทว ิภาคี  ผ ู ้ เข ้ า เร ียนต ้องทำส ัญญาการฝ ึกอาช ีพก ับสถานประกอบการ 
การข ึ ้นทะเบ ียนเป ็นน ักเร ียนและการทำสัญญาการฝ ึกอาช ีพต ้องกระทำด ้วยตนเอง  พร้อมท้ัง 
แสดงหลักฐานการสำเร ็จการศ ึกษาตามว ัน  เวลา  ที ่สถานศึกษาและสถานประกอบการกำหนด 
โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที ่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน 
โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัวในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติ
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ภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทำหนังสือมอบตัวหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้
หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี ้แจงผู ้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เพื ่อให้ทราบแนวทาง 
การเรียนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำตัวให้แก่นักเรียน โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนและนักศึกษาบัตรประจำตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาท่ี
มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจำตัวหมดอายุใน
ระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียนก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจำตัวต่อ
สถานศึกษาเม่ือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจำตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความ 
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน 
ให้คำปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถาน 
ประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 
 

 
ส่วนท่ี ๔ 

การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน 
--------------------------------------- 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาส่ังให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 

ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือขาด
การต ิดต ่อก ับสถานศ ึกษาหร ือสถานประกอบการเก ินกว ่า  ๑๕  ว ันต ิดต ่อก ัน  ซึ ่งสถานศ ึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่า 
ไม่มีความต้ังใจท่ีจะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

ข. ไม่ยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๒๐ 

ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข้อ ๒๗ 
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ง. ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

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

ข้อ ๑๕ ผู ้ที ่พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ ๑๔ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืน 
สภาพการเป็นนักเรียน จะต้องยื ่นคำร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ 
นักเรียน เม่ือสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ ๑๕ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้นำรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อ

พิจารณาตัดสินการสำเร็จการศึกษาด้วย 
 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การพักการเรียน 

---------------------- 
ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน 

หรือการฝึกอาชีพได้ตามท่ีเห็นสมควร เม่ือมีเหตุจำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 

สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอ่ืน ๆ อันควรแก่การส่งเสริม 
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคำรับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจำการให้ลาพกัได้จนกว่าจะได้รับการนำปลด 
(๔) เหตุจำเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามท่ี
เห็นสมควร นักเรียนที ่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด แต่ถ้านักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน
สำหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนสำหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักเรียนที ่ขออนุญาตลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ ต้องยื ่นคำร้องเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา โดยมีผู ้ปกครองเป็นผู้รับรอง สำหรับผู้ที ่บรรลุนิติภาวะจะมีผู ้รับรอง 
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หรือไม่ก็ได้ เมื ่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั ้นจะถือว่าขาดเรียน 
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทำหลักฐาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู ้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว ให้แจ้ง 
นักเรียนโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ลาพักการเรียน 
หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื ่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน 
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด หากพ้นกำหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 
 

ส่วนท่ี ๖ 
การลาออก 

------------------- 
ข้อ ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง

การลาออก เว้นแต่ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ 
ข้อ ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า 

นักเรียน ผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาต้ังแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 
 
 

หมวด ๒ 
การจัดการเรียน 

------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

การเปิดเรียน 
----------------------- 

ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษากำหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน 
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนญุาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ ๒๔ สถานศึกษาท่ีเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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                                                 ส่วนท่ี ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

---------------------------------- 
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกำหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จ 

ก่อนวันเปิดภาคเรียน 
ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำหนดตามข้อ ๒๕ ก็ได้ 

โดยให้สถานศึกษากำหนดวันสิ ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่ 
วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อนการลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง 
นักเรียนต้องชำระค่าปรับตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
ข้อ ๒๗ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนดตามข้อ ๒๖ 

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก 
วันส้ินสุดการลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา 
ข้อ ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนด 

ในกรณ ีท ี ่น ัก เร ี ยนไม ่สามารถมาลงทะเบ ี ยนรายว ิชาด ้วยตนเองได้  จะมอบหมายให ้ผ ู ้ อ่ืน 
มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต สำหรับการเรียน 
แบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สำหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการ 
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
จากหัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นในการให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่าง
ไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทำได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ต้องลงทะเบียน 
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน 

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที ่ขอสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตที ่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
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ส่วนท่ี ๓ 
การเปล่ียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 
------------------------------------------------- 

ข้อ ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้อง
กระทำภายใน ๑๕ วัน นับแต่ว ันเปิดภาคเรียน หรือภายใน ๕ วัน นับแต่ว ันเปิดภาคเรียนฤดูร ้อน 
ส่วนการขอถอนรายว ิชาต ้องกระทำภายใน  ๓๐  ว ัน  นับแต่ว ันเป ิดภาคเร ียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน 
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทำได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา 
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ 
ครูผู้สอนประจำรายวิชา 

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

การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามข้อ ๓๒ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง 
“ผลการเรียน” 

 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

-------------------------------------------- 
ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ 

เสริมความรู้ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพ่ือการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
ข้อ ๓๕ เมื่อได้ทำการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน ให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียน 

แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการ
ส้ินสุดสำหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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ส่วนท่ี ๕ 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

--------------------------------- 
ข้อ ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวชิาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนสำหรับ 

รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง หัวหน้า
สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตาม
วรรคหน่ึง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ ๖๖ มิได้ 

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

สองแห่งมารวมกัน 
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับ

เวลาเรียนท่ีเรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักเรียนท่ีลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตใหก้ลับ

เข้าเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดยีวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน 
หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกนั 

(๕) รายวิชาท่ีมีครูผู้สอน หรือครูฝึกต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป และแยกกันสอน ใหน้ำเวลา
เรียนท่ีเรียนกบัครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปล่ียนรายวิชา หรือเพิ่มรายวชิา ให้นับเวลาเรียนต้ังแต่เร่ิมเรียนรายวิชา
ใหม่ 

 
 

ส่วนท่ี ๖ 
การขออนุญาตเล่ือนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรยีน 

--------------------------------- 
ข้อ ๓๘ นักเรียนท่ีไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษา 

กำหนด หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เล่ือนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย 
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 (๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือ 
กิจกรรมพิเศษอย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 

(๔) มีความจำเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริง 

ข้อ ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ต้องยื่นคำร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถ 
กระทำได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนในช่อง “ผลการเรียน” และให้นักเรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน นับแต่ 
วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล 
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกำหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

การอนุญาตให้เลื ่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมอบให้นักเรียน 

 
 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการเรียน 
---------------------------- 

ส่วนท่ี ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

----------------------------- 
ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน 

และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติและงานท่ีมอบหมาย รวมท้ังการวัดผลปลายภาคเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา 

สมรรถนะรายวิชาและเนื ้อหาวิชา โดยใช้เครื ่องมือและวิธีการหลากหลายตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
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ส่วนท่ี ๒ 

วิธีการประเมินผลการเรียน 
---------------------------- 

ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา พิจารณาทำการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื ่อสิ ้นภาคเรียน 
หรือเม่ือส้ินสุดการเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

สำหรับรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่
ละรายวิชา 

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม 
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
ร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำ

กว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น

ว่าไม่มีเหตุผลสมควร สำหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเหน็วา่ไม่มีเหตุผล

สมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
 

107 



ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้ทำ 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำหนด 
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา 

กำหนด 
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรและผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้ ข.ร. 
(๒) ได้ ข.ป. 
(๓) ได้ ข.ส. 
(๔) ได้ ถ.ล. 
(๕) ได้ ท. 
(๖) ได้ ม.ท. 
ข้อ ๔๗ นักเรียนท่ีทำการทจุริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้

ทำในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการ ดงันี ้
(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะคร้ังนั้น หรือ 
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ 
(๓) ดำเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัด

คะแนนความประพฤติท่ีสถานศึกษากำหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔๘ การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ให้นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการ
เรียนหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวชิา คิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ 

(๒) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ 
และ ข้อ ๔๖ สำหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ำ เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจำนวนหน่วยกิต 
ตามข้อ ๔๙ 

(๓) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ดงันี้ 
ก. ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาคเรียน คำนวณจากรายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียน 

เฉพาะในภาคเรียนหนึง่ ๆ 
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ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ 
ผลการเรียน ต้ังแต่สองภาคเรียนข้ึนไป 

ข้อ ๔๙ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๐ หรือ 
เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงข้ึน 
ให ้สถานศ ึกษาหร ือสถานประกอบการดำ  เน ินการให ้ เร ี ยนซ ้ ำ  หร ือ เร ี ยนแทน  ภายในเวลา 
ก่อนสำเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ำรายวิชา ให้นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับ 
เฉพาะจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ 
๒.๐ ข้ึนไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ำ หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการ
เรียนต่ำกว่า ๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๗ (๒) หรือ (๓) 

ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ ๔๙ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำ 
ให ้น ับจำนวนหน ่วยก ิต เป ็นต ั วหาร เพ ี ยงคร ั ้ ง เด ี ยว  ส ่วนการ เร ี ยนรายว ิชาอ ื ่นแทนให ้นับ 
เฉพาะจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน 
ภายในเวลาที ่สถานศึกษากำหนด ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเร ียน 
ช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ 
ตามกำหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที ่ม ีอยู่ เว ้นแต่มีเหตุจำเป็นที ่หัวหน้า 
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดการวัดผลปลายภาคเรียน 
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๕๒ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื ่อนักเรียนได้ลงทะเบียน
รายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากำหนด 

นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ข้อ ๕๓ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติ 
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
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เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมิน
ผ่านในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการ
เรียน” 

หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษา
พิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนท่ีนักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่สถานศึกษากำหนด เมื่อนักเรียนดำเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกช่ือกิจกรรม 
และตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น 

ถ้านักเรียนดำเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร 
“ม.ผ.” 

ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับสถานประกอบการ 

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 
---------------------------- 

ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
  (๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจำนวน 

หน่วยกิต ของรายวิชานั้นเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 
(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๔ 

ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกำหนด 
ไม่เก ิน ๑๐ วัน นับแต่ว ันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว ้นแต่มีเหตุจำเป็นที ่ห ัวหน้าสถานศึกษา 
พิจารณาเห็นสมควร หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เร ียนซ้ำรายวิชานั้น 
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำ หรือเรียนรายวิชาอื ่นแทนก็ได้ โดยจำนวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า 
รายวิชาท่ีเรียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

  (๔) การประเมินใหม่ตาม (๓) ใหร้ะดับผลการเรียนได้ไม่เกิน ๑.๐ 
ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  (๑) ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน 

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
  (๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 
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(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด และ 

“ผ่าน” ทุกภาคเรียน 
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู ้อนุมัติผลการเรียนและการสำ เร ็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร 
ข้อ ๕๗ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่ 

แล้วหากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้
พ้นสภาพนักเรียน 

เมื ่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่า 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพ
นักเรียน 

เม่ือได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๖ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ 
คะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว่า ๑.๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

ข้อ ๕๘ นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม ๖ ภาคเรียนแล้ว 
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน 
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเร ียน ทั ้งนี้ ให้เร ียนได้ไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียน นับตั ้งแต่ว ันขึ ้นทะเบียน 
เป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 

นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ที ่สถานศ ึกษากำหนดแล ้ว  แต ่ย ังไม ่ เข ้า เกณฑ์การสำเร ็จการศ ึกษาตามหลักส ูตร  ตามข ้อ  ๕๕  
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เร ียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเร ียน ทั ้งนี้ ให้เร ียนได้ไม่เกิน 
๑๖ ภาคเรียน นับต้ังแต่วันข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 

 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

------------------------- 
ข ้อ  ๕๙  การโอนผลการเร ียนสำหร ับน ักเร ียนจากสถานศ ึกษาซ ึ ่ งใช ้หล ักส ูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชเดียวกัน ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุก
รายวิชานอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทำการประเมิน
ใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ำกว่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 
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 (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
และมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการ
เรียนหรือจะทำการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จกอ่น 
การวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกท่ีนักเรียนเข้าเรียน 

ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยแสดง 
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาท่ีรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่ง
อื่นในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี ่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทำความตกลงร่วมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๓ 
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ ๒.๐ ข้ึนไป หรือ 
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่

ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ท้ังนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนท่ีจะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชท่ีใช้ในปัจจุบัน โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ระดับผลการเรียนให้เป็นไป 

ตามท่ีได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
ข้อ  ๖๖  นักเร ียนที ่ม ีความรู ้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือฝึกงานในสถาน

ประกอบการหรือทำงานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือ
เข้าเรียนแล้วแต่ได้เร ียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู ้และ
ประสบการณ์เพื่อนับจำนวนหน่วยกิตสะสมสำหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของ
จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือ 
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 
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ข้อ ๖๗ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วสอบ 
เข้าเร ียนใหม่ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียน 
เฉพาะรายวิชาท่ียังปรากฏอยู่ในหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบัน และได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ ๒.๐ ข้ึนไป 

 
หมวด ๔ 

เอกสารการศึกษา 
---------------------- 

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

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ ลงลายมือช่ือ 

พร้อมทั ้ง วัน เด ือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู ้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง 
เก็บรักษาไว้ตลอดไป 

การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ 
ลงลายมือชื ่อ พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู ้ลงนามรับรองผลการเรียนและ 
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที ่สำเร็จการศึกษาตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ 
ใช้ช่ือย่อว่า “รบ.๒ ปวช.” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น 

สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน 
ของนักเรียน 

(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กำหนดท้าย
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๖๙ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 

ข้อ ๗๐ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาค
เรียน 

ข้อ ๗๑ ให้ใช้สำเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน และสำเนาคู่ฉบับระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
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ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาออกสำเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาคู่ฉบับระเบียน 
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ข้อ ๗๓ การทำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสำเนาเอกสาร 
ตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เข ียนหรือประทับตรา “สำเนาถูกต้อง” ส่วนการทำสำเนาระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสำเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียน 
หรือประทับตรา “CERTIFIED TRUE COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ออกสำเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู ้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื ่อกำกับ 
ท่ีรูปถ่าย 

ข้อ ๗๔ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเร ียน หรือใบรับรองผลการเร ียน 
แล้วแต่กรณี ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากำหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

 
 หมวด ๕ 

บทเฉพาะกาล 
-------------------------- 

ข้อ ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ถือปฏิบัต ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด ้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม 
จนกว่านักเรียนจะสำเร็จการศึกษา 

ข้อ ๗๖ ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับกรณีใด 
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที ่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีไม่อาจนำ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติท่ีกำ หนดไว้แล้วมาใช้บังคับ 
การจะดำเนินการประการใดให้เป็นอำนาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
โดยที ่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน เป็นไป
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื ่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔  และในการประชุม              
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ ดังต่อไปนี้                

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน               
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๔”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน               

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี ้บังคับแก่สถานศึกษาที ่จ ัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร                    

วิชาชีพช้ันสูง ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี  
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้  
“หลักส ูตร” หมายความว ่า  หลักส ูตรประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพช ั ้นส ูง  ที ่คณะกรรมการ                           

การอาชีวศึกษากำหนด  
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร                    

วิชาชีพชั ้นสูง หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    
หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวส.”  

“สถานศึกษา” หมายความว่า  ว ิทยาลัย  หรือหน่วยงานทางการศึกษาที ่ เร ียกช ื ่ออย ่างอ่ืน                           
ของรัฐและเอกชน ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงาน ทางการศึกษาท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐและเอกชน ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที ่มีสถานศึกษาที ่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล 
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  “ผู ้เข้าเรียน ” หมายความว่า ผู ้ที ่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพ                     
กับสถานประกอบการท่ียังไม่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู ้ที ่ได้ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร                    
วิชาชีพช้ันสูง  

“ภาคเร ียน  ” หมายความว่า  ช่วงเวลาที ่สถานศึกษาเปิดทำการสอน  โดยก  าหนดให้  ๑  ปี                    
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล ๑๘ สัปดาห์  

“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนในช่วงปิดภาคเรียน               
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดรู้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

“การเร ี ยนแบบเต ็ม เวลา” หมายความว ่ า  การจ ัดการ เร ี ยนการสอนในภาคเร ียนปกติ                            
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันทำการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน              
ตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกำหนดสำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา  

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนอืจากการเรียนการสอน 
ภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน                
ตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีกำหนดสำหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  

“สถานประกอบการ” หมายความว ่า  บริษ ัท  ห้างห ุ ้นส ่วน  ร ้าน  ร ัฐว ิสาหกิจ  หน่วยงาน                         
ของรัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนท่ีทำหน้าท่ีปกครองดูแลและให้ความอุปการะ 
แก่นักศึกษา และให้คำรับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ ของ
นักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ 
หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก 
โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็นเงื่อนไข
ของการสำเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่น ในการกำหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื ่อนไข ของการสำเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  

“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที ่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง 
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
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 “ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที ่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที ่ประสานงาน                 
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษา ในสถาน
ประกอบการ  

“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่สอน ฝึก อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์             
ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  

“ครูน ิเทศก์” หมายความว่า ครูท ี ่สถานศึกษามอบหมายให้ทำหน้าที ่น ิ เทศ ให้คำปรึกษา                           
แนะนำแก่นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ  

“คร ูท ี ่ปร ึกษา” หมายความว ่า  คร ูท ี ่สถานศ ึกษามอบหมายให ้ทำหน ้าท ี ่ ให ้คำแนะนำ                           
ให้คำปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  

“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกำหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา  

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู ้ ทักษะ  ความสามารถ                     
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ                 
โดยใช้เครื ่องมือที ่เหมาะสมซึ ่งกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั ้งจัดดำเนินการประเมิน                   
ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน  

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ             
ในการอำนวยการ ติดตามและกำกับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา  

ข ้อ  ๖  ให ้ เลขาธ ิการคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษาร ักษาการให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบนี้                            
และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

หมวด ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา  

------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑  

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  
------------------------------- 

ข้อ 7 ผู ้เข้าเรียน ต้องมีพื ้นความรู ้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  
หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

ผู ้ เข ้าเร ียนที ่ไม ่ได้สำเร ็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพในประเภทวิชา                           
และสาขาวิชาที่กำหนด หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชา 
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน ให้ครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
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 ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสำหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา    
โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และรับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง  

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย  
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  
(๓) มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทางราชการ               

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง  
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๖)  สำหร ับผ ู ้ เข ้า เร ียนการศ ึกษาระบบทวิภาค ี  ในว ันทำส ัญญาการฝ ึกอาช ีพต้องม ีอายุ                            

ไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และมีความต้ังใจท่ีจะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาท่ีสมัคร  
ผู ้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดคุณสมบัติเพิ ่มเติมได้                    

ตามความเหมาะสมของโครงการน้ัน  
ส่วนท่ี ๒ 

การรับผู้เข้าเรียน 
-------------------------- 

ข้อ  ๙  การร ับผู ้ เข ้าเร ียน  ให้ทำการสอบคัดเล ือกหรือค ัดเล ือกตามที ่สถานศึกษากำหนด                           
ในกรณีท่ีมีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้  

(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถาน  ศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ                   
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้  

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดำเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา ท่ีกำหนด  
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี ่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี ่ยวกับ                  

การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ  
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก                   

ผู ้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที ่กำหนดและตามจำนวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ หรือดำเนินการร่วมกันก็ได้  

การรับผู ้ เข ้าเร ียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาคัดเลือกผู ้ เข ้าเร ียน                           
ตามคุณสมบัติท่ีก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการน้ัน  

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู ้ที ่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ                     
การคัดเลือก 
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ส่วนท่ี ๓ 
การเป็นนกัศึกษา 

------------------------------------- 
ข้อ ๑๑ ผู ้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื ่อได้ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา                         
สำหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ต้องทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ  
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทำด้วยตนเอง พร้อมท้ัง              

แสดงหลักฐานการสำเร ็จการศ ึกษาตามวัน  เวลา  ที ่สถานศึกษาและสถานประกอบการกำหนด                        
โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี ้ ให้เสร็จสิ ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน                      
โดยมีผู้ปกครอง ซ่ึงสถานศึกษาเช่ือถือมาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัว  

ในกรณีที ่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษา  อาจให้ผู ้ปกครองมาทำหนังสือมอบตัวหรือดำเนินการ                   
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้                        

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู ้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื ่อให้ทราบแนวทาง                   
การเรียนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อ  ๑๒  ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำต ัวให ้แก ่น ักศ ึกษา  โดยให้ เป ็นไปตามระเบ ียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนและนักศึกษา  

บัตรประจำต ัวน ี ้ ให ้ม ีอาย ุ เท ่าก ับระยะเวลาที ่ม ีสภาพนักศ ึกษาในสถานศึกษาแห ่งนั้น                           
แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจำตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษา                    
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจำตัวต่อสถานศึกษาเมื ่อพ้นสภาพ                           
การเป็นนักศึกษา  

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจำตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการก็ได้  

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั ้งครูท ี ่ปรึกษา เพื ่อทำหน้าที ่ให้คำแนะนำเกี ่ยวกับการเร ียน                          
ให้คำปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการ 
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ  

ส่วนท่ี ๔ 
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษ า 
-------------------------------------------- 

ข้อ ๑๔ การพน้สภาพนกัศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณหีนึ่ง ต่อไปนี้  
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
(๒) ลาออก  
(๓) ถึงแกก่รรม  
(๔) สถานศึกษาส่ังให้พน้สภาพนกัศึกษาในกรณใีดกรณหีนึ่ง ต่อไปนี้   

119 



  ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการ
ต ิดต ่อ  ก ับสถานศึกษาหร ือสถานประกอบการเก ินกว ่า  ๑๕  ว ันต ิดต ่อก ัน  ซึ ่งสถานศึกษาหรือ                           
สถานประกอบการ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอ่ืนท่ีแสดงว่าไม่มีความ
ต้ังใจท่ีจะศึกษา  เล่าเรียน หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือรับการฝึกอาชีพ  

ข. ไม่ย ื ่นคำร้องขอกลับเข้าเร ียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่ว ันถัดจากวันครบกำหนด                           
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๒๐  

ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๒๗  
ง. ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด                           

ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
จ. ขาดพ้ืนความรู้ตามข้อ ๗  
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ ๘  
ช. พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๗ หรือตามข้อ ๕๘  

ข้อ ๑๕ ผู ้ที ่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพ                      
การเป็นนักศึกษา จะต้องยื่นคำร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา   
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นโดยอยู่ในดุลพินิจ 
ของหัวหน้าสถานศึกษา  

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕ ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  
(๒) ให้นำรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน 

การสำเร็จการศึกษาด้วย  
ส่วนท่ี ๕ 

การพักการเรียน 
------------------------------ 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน                  
หรือการฝึกอาชีพได้ตามท่ีเห็นสมควร เม่ือมีเหตุจำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้  

(๑)  ได ้ร ับท ุนการศ ึกษาให ้ไปศ ึกษา  หรือด ูงาน  หรือเป ็นต ัวแทนของสถานศึกษาหรือ                           
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอ่ืน ๆ อันควรแก่การส่งเสริม  

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคำรับรองของแพทย์ปริญญา  
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจำการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนำปลด  
(๔) เหตุจำเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
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ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี 
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื ่นเข้าเร ียนหรือฝึกอาชีพแทนที ่ได้                           
ตามท่ีเห็นสมควร  

นักศ ึกษาที ่ลาพ ักการเร ียนหรือการฝ ึกอาช ีพต้องชำระเง ินค่าร ักษาสภาพนักศึกษาและ                        
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด แต่ถ้านักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน                   
สำหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสำหรับภาคเรียนนั้นอีก  

ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อสถานศึกษา โดยมีผู ้ปกครองเป็นผู ้ร ับรอง สำหรับผู ้ที ่บรรลุนิติภาวะจะมีผู ้ร ับรองหรือไม่ก็ได้                          
เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร  

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทำหลักฐาน                    
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว ให้แจ้ง
นักศึกษาโดยตรง  

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที ่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื ่อครบกำหนดเวลาที ่ลาพักการเรียน                      
หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื ่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน                 
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด หากพ้นกำหนดนี้ ให้ถือว่า
พ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร  

ส่วนท่ี ๖ 
การลาออก 

------------------------------- 
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที ่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู ้ปกครองเป็นผู ้ร ับรอง                       

การลาออก เว้นแต่ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ  
ข้อ ๒๒ นักศึกษาที ่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า 

นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาต้ังแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ  
หมวด ๒ 

การจัดการเรียน 
------------------------------- 

ส่วนท่ี ๑ 
การเปิดเรียน 

--------------------------- 
ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปี

การศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน แตกต่างไปจาก
ระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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 ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
เปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ส่วนท่ี ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

------------------------------------------- 
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกำหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จ                   

ก่อนวันเปิดภาคเรียน  
ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำหนดตามข้อ ๒๕ ก็ได้                      

โดยให้สถานศึกษากำหนดวันสิ ้นส ุดการลงทะเบ ียนตามที ่ เห ็นสมควร  แต่ต ้องไม่ เก ิน  ๑๕  วัน                           
นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหน่ึง นักศึกษาต้องชำระค่าปรับตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ ๒๖               

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก                    
วันส้ินสุดการลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนกัศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร  

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูท่ีปรึกษา  
ข้อ ๒๙ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด  
ในกรณีที ่น ักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู ้ อ่ืน                           

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  
นักศึกษาที ่ประสงค์ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษา                 

พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ท้ังนี้ ต้องชำระเงินให้เสร็จส้ินก่อนวันเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน  
ข้อ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต สำหรับการเรียน                    

แบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สำหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียน 
รายว ิชาในภาคเร ียนฤดูร ้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม ่ เก ิน  ๑๒  หน่วยก ิต  เว ้นแต่ได ้ร ับอนุญาตจาก                           
หัวหน้าสถานศึกษา  

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไป               
จากเกณฑ์ข้างต้น อาจทำได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

ข้อ ๓๑ นักศึกษาที ่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ต้องลงทะเบียนเรียน              
รายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน  

นักศึกษาที ่ขอเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา                        
ในสถานศึกษาที ่ขอสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตที ่ระบุไว้ในหลักสูตร                  
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด 
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ส่วนท่ี ๓ 
การเปล่ียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชา 

----------------------------------------- 
ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทำ   

ภายใน  ๑๕  ว ัน  นับแต ่ว ันเป ิดภาคเร ียน  หร ือภายใน  ๕  ว ัน  นับแต ่ว ันเป ิดภาคเร ียนฤด ูร ้อน                           
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทำภายใน ๓๐ วัน  นับแต่ว ันเปิดภาคเร ียน  หรือภายใน ๑๐ วัน                           
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  

การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทำได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า 
มีเหตุผลสมควร  

การขอเปลี ่ยน  ขอเพ ิ ่ม  หรือขอถอนรายว ิชา  ต้องได ้ร ับความเห ็นชอบจากคร ูท ี ่ปร ึกษา                           
และครูผู้สอนประจำรายวิชา  

ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกำหนดตามข้อ ๓๒ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ลงในระเบียนแสดงผล    
การเรียนช่อง “ผลการเรียน ”  

การถอนรายวิชาภายหลังกำหนดตามข้อ ๓๒ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควร ให้ลงอักษร “ถ.น.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน ” แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา 
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”  

ส่วนท่ี ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

------------------------------------------ 
ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริม

ความรู้ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพ่ือการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  
ข้อ ๓๕ เมื ่อได้ทำการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน ให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียน                           

แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็น                    
การส้ินสุดสำหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ส่วนท่ี ๕ 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน 

-------------------------------------------- 
ข้อ  ๓๖  นักศึกษาต้องมี เวลาเร ียนในแต่ละรายว ิชาไม่ต่ำกว ่าร ้อยละ  ๘๐  ของเวลาเร ียน                          

สำหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน  
ในกรณีท่ีมีความจำเป็นอย่างแท้จริง หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป 
 นักศึกษาท่ีไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน 

ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ มิได้  

123 



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

มารวมกัน  
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน                

ท่ีเรียนแล้วมารวมกัน  
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด 

ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน                    
ให้นับเวลาเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน                       
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน  

(๕) รายวิชาที ่มีครูผู ้สอน หรือครูฝึกตั ้งแต่ ๒ คนขึ ้นไป และแยกกันสอน ให้นำเวลาเรียน                   
ท่ีเรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน  

(๖) ถ้ามีการเปล่ียนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนต้ังแต่เร่ิมเรียนรายวิชาใหม่  
ส่วนท่ี ๖ 

การขออนุญาตเล่ือนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน 
--------------------------------------------- 

ข้อ ๓๘ นักศึกษาท่ีไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนตามวันและเวลา ท่ีสถานศึกษา
กำหนด หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนได้ ในกรณี
ต่อไปนี้  

(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน  
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย  
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ 

อย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา  
(๔) มีความจำเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว 

เห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริง  
ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ต้องยื่นคำร้อง        

พร้อมทั ้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลสัมฤทธิ ์ปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน                       
หากไม่สามารถกระทำได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน             
ในช่อง “ผลการเรียน” และให้นักศึกษาเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน                 
นับแต่วันประกาศผลการเรียน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการ                     
วัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
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การอนุญาตให้เล่ือนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทำเป็น                            
ลายลักษณ์อักษรมอบให้นกัศึกษา  

หมวด ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

--------------------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 

หลักการในการประเมินผลการเรียน 
---------------------------------------- 

ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที ่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที ่ เร ียน                   
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน                 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  

ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรียน ทั ้งด้านความรู ้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบและคุณลักษณะ                        
ที่พึงประสงค์ จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธ์ิ               
ปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื ่องมือ                 
และวิธีการหลากหลาย ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร  

ส่วนท่ี ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

------------------------------------------- 
ข้อ  ๔๒  ให้สถานศึกษา  พิจารณาทำการประเม ินผลการเร ียนรายว ิชาเม ื ่อส ิ ้นภาคเร ียน                       

หรือเม่ือส้ินสุดการเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา  
สำหรับรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน เม่ือส้ินสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา                
ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน 

การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน  
ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
ร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  
ร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
ร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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ร้อยละ ๕๕ -๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน  
ร้อยละ ๕๐ -๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  
ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (ตก)  
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้  
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียน                     

ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร  
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า                   

ไม่มีเหตุผลสมควร สำหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ ์ปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า                           

ไม่มีเหตุผลสมควร  
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร  
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำหนด  
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานท่ีมอบหมายให้ท า  
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตาม กำหนด  
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา ท่ีสถานศึกษากำหนด  
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หรือผลการประเมินผ่าน  
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน  
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร 

และผลการประเมินผ่าน  
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา  
( ๑ ) ได้ ข.ร.  
( ๒ ) ได้ ข.ป.  
( ๓ ) ได้ ข.ส.  
( ๔ ) ได้ ถ.ล.  
( ๕ ) ได้ ท.  
( ๖ ) ได้ ม.ท.  
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมาย ให้ทำ                

ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้  
(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะคร้ังนั้น หรือ  
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 (๒) ให้ระดับผลการเร ียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน                 
ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ  

(๓) ดำเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน                     
ความประพฤติท่ีสถานศึกษากำหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๔๘ การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) ให้นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน                

หารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ  
(๒) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ และข้อ ๔๖              

สำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาเรียนซ้ำ เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจำนวนหน่วยกิตตามข้อ ๔๙  
(๓) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ดังนี้  
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียน คำนวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน เฉพาะในภาค

เรียนหนึ่ง ๆ  
ข. ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คำนวณจากรายวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดและไดร้ะดบัผลการเรียน ต้ังแต่

สองภาคเรียนข้ึนไป  
ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๐ หรือเลือก                 

เรียนรายวิชาอื ่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื ่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมให้สูงข้ึน                           
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดำเนินการให้เรียนซ้ำหรือเรียนแทน ภายในเวลาก่อนสำเร็จการศึกษา 

 การเรียนซ้ำรายวิชา ให้นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ           
จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนแทนเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม  

การนับจำนวนหน่วยกติสะสมในกรณีนี้ จะกระทำเม่ือนักศึกษาไดร้ะดับผลการเรียน ต้ังแต่ ๒.๐ ข้ึนไป  
รายวิชาที่เรียนซ้ำ หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน ต่ำกว่า 

๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๗ (๒) หรือ (๓)  
ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ ๔๙ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำ ให้นับจำนวน

หน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชา
ท่ีเรียนแทนมาเป็นตัวหาร  

ข้อ ๕๑ ผู ้ท ี ่ได ้ ม.ส. ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้าร ับการวัดผลสัมฤทธิ ์ปลายภาคเรียน                      
ทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป                    

กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
กำหนด ให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นท่ีหัวหน้าสถานศึกษา 
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 พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
ของภาคเรียนถัดไป  

ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื ่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา               
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพกำหนด ท้ังนี ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่สำนักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษากำหนด  

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน  

เมื ่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมินผ่าน                       
ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน ”  

หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณามอบ
งาน หรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู ้นั ้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่
สถานศึกษากำหนด เมื่อนักศึกษาดำเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและ
ตัวอักษร “ผ. ” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น  

ถ้านักศึกษาด าเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ. ” 
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน ”  

ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเข้าร่วม 
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  

ส่วนท่ี ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

------------------------------------------- 
ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้  
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจำนวนหน่วยกิต 

ของรายวิชานั้นเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม  
(๓) เม่ือได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้เรียนซ้ำ รายวิชานั้น 

ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำ หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จำนวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า รายวิชา                   
ท่ีเรียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด  
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 ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้  
(๑) ได้รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด  
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนดและ “ผ่าน ” 

ทุกภาคเรียน  
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ข้อ ๕๗ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ต่ำากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  
เมื ่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๙๐                   

ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  
ข้อ  ๕๘  นักศ ึกษาที ่ เร ียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบ ียนรายว ิชารวม  ๔  ภาคเร ียนแล้ว                        

แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตาม  ข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน
ต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๘ ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 
โดยไม่นับภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน  

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน                     
ที่สถานศึกษากำหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษา
พิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียนนับตั้งแต่วัน
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน  

ส่วนท่ี ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

--------------------------------------------------- 
ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราชเดียวกัน ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา 
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทำการประเมินใหม่         
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้  

ข้อ  ๖๐  สถานศึกษาจะร ับโอนผลการเร ียนรายว ิชาจากหลักสูตรอ ื ่นซ่ึงไม ่ต่ำกว ่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้ตามเง่ือนไขต่อไปนี้  

(๑)  เป็นรายวิชเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 

๗๕ และมีจำานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
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(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน                   

หรือจะทำการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้  
ข้อ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการ

วัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกท่ีนักศึกษาเข้าเรียน  
ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัส

วิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยแสดงหมาย
เหตุว่าเป็นรายวิชาท่ีรับโอนผลการเรียน  

ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอ่ืน               
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทำการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด 
เกี ่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทำความตกลงร่วมกัน                         
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน ข้อ  

๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื ่นตามข้อ ๖๓                   
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้  

(๑) รับโอนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต้ังแต่ ๒.๐ ข้ึนไป หรือ  
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้                    

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา  
ท้ังนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนท่ีจะอนุญาตให้ไปเรียน  
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา ของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราชท่ีใช้ในปัจจุบัน โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน  
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ระดับผลการเรียนให้เป็นไป ตามที่ได้จาก

การประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม  
ข้อ ๖๖ นักศึกษาที ่มีความรู ้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือทำงานในอาชีพนั ้นอยู ่แล้ว                      

หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติ                 
ในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจำนวนหน่วยกิตสะสม 
สำหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร แต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากำหนด โดยสถานศึกษาจัดให้มี ระบบสะสมหน่วยกิต 

 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด  

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 
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ข้อ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วสอบเข้าเรียนใหม่ 
ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา                          
ท่ียังปรากฏอยู่ในหลักสูตรท่ีใช้ในปัจจุบัน และได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ ๒.๐ ข้ึนไป  

หมวด ๔ 
การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

------------------------------------ 
ข้อ ๖๘ สถานศึกษาที ่ร ับนักศึกษาตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา                           

ปรับพื้นฐานวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา พร้อมชำระเงิน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอน รายวิชานั้น ๆ                 
หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ตาม 
ข้อ ๖๖ ก็ได้  

ข้อ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมิน                
ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยให้บันทึก 
“ผ. ” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน ”  

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน “ผ่าน ” 
ทุกรายวิชา  

หมวด ๕ 
เอกสารการศึกษา 

------------------------------------------ 
ข้อ ๗๐ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้  
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ซึ ่งใช้ชื ่อย่อว่า “รบ. ๑ ปวส. ”                  

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป  
การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ ลงลายมือชื่อพร้อมท้ัง               

วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู ้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษา                           
ตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ และต้องเก็บ
รักษาไว้ตลอดไป การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ 
ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน และการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ใช้ชื่อย่อว่า 
“รบ. ๒ ปวส. ” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป  

 ( ๔ ) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้ 
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 ( ๕ ) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอ่ืนสมุดบันทึก 
การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา  

(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบนี้  
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา  
ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน  
ข้อ ๗๓ ให้เอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน และเอกสารคู่ฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน  
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาออกเอกสารคู ่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารคู ่ฉบับระเบียน 

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
ข้อ ๗๕ การทำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสำเนาเอกสาร ตามต้นฉบับ

ก็ได้ แล้วให้เข ียนหรือประทับตรา “สำเนาถูกต้อง” ส่วนการทำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน                           
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสำเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา 
“CERTIFIED TRUE COPY”  

ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนลงลายมือชื ่อรับรองสำเนา                 
พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี ท่ีออกสำเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือกำกับ ท่ีรูปถ่าย  

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที ่ต ้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเร ียน                           
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเร ียน                        
แล้วแต่กรณี ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากำหนดวันหมดอายุไว้ด้วย  

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------------------- 
ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่า
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา  

ข้อ ๗๘ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
๒๕๖๓ ไปก่อนแล้ว โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก่อนระเบียบนี้ใช้
บังคับถือว่า การดำเนินการท่ีผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์ 
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ข้อ ๗๙ ในระหว่างที ่ย ังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับกรณีใด                  
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม   
มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที ่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ทั้งนี ้ จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์                 
วิธีการ แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้  

ในกรณีที ่ไม่อาจนำหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที ่กำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ การจะ
ดำเนินการ ประการใดให้เป็นอำนาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ ๖๕ 
         

    ตรีนุช เทียนทอง  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ศูนย์แนะแนวและจัดหางาน 
ระเบียบการฝึกงานตามหลักสูตร 

 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ขั้นตอนในการฝึกงาน 

1. นักศึกษาต้องติดต่อสถานประกอบการ  เพื่อขอฝึกงาน  (ต้องผ่านการพิจารณาจากศูนย์แนะแนว                         
และจัดหางานว่าเหมาะสมหรือไม่) 

2. นักศึกษาต้องเขียนใบคำร้องขอฝึกงาน  (ใบ ฝง.1  และใบคำร้อง )  ให้ส่งศูนย์แนะแนวและจัดหางาน 
3. นักศึกษาติดต่อ  ศูนย์แนะแนวและจัดหางาน เพื ่อขอจดหมายส่งตัว นักศึกษาฝึกงาน                           

(โดยทางศูนย์แนะแนวจะแจ้งวันและเวลาท่ีจะต้องมารับจดหมาย) 
4. นักศึกษา สามารถซื้อสมุดบันทึกการฝึกงาน ได้ที่สหกรณ์   ภาคปฏิบัติและใบประเมินผลการ

ฝึกงาน จากศูนย์แนะแนว   และจัดหางาน 
5. นักศึกษาต้องฝึกงานกับสถานประกอบการให้ครบ  350  ชั่วโมง  (ตามระยะเวลาที่ศูนย์แนะ

แนวจัดหางานกำหนด) 
6. การนำส่งใบประเมินผลการฝึกงาน  เม ื ่อเสร็จสิ ้นการฝึกงาน ต้องส่งที ่ศ ูนย์แนะแนว                            

และจัดหางานเท่านั้นโดย 
- สถานประกอบการนำส่ง  ศูนย์แนะแนวและจัดหางานทางไปรษณีย์ 
- นักศึกษานำผลการฝึกงานมาส่งด้วยตนเองโดยใส่ซองปิดผนึก 

7. ส่งสมุดบันทึกการฝึกงานภาคปฏิบัติ  พร้อมทั ้งจดหมายรับรองของสถานประกอบการ                            
ท่ีศูนย์แนะแนวและจัดหางาน 

8. นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการอบรมก่อนเข้ารับการฝึกงาน 
หมายเหตุ 

1.  นักศึกษาระดับ ปวช. และ  ปวส.  ทุกวิชา  ต้องผ่านการฝึกงานตามหลักสูตรทุกคน  มิฉะนั้นจะ
ถือว่าเรียนไม่ครบโปรแกรม 

2.  นักศึกษาที่หาสถานประกอบการที่เหมาะสมไม่ได้ขอให้มาติดต่อที่ศูนย์แนะแนวและจัดหางาน
น ักศ ึกษาชาย  – หญิง  ของวิทยาล ัยเทคโนโลยีอรรถว ิทย ์พณ ิชยการต ้องแต ่งเคร ื ่องแบบท ี ่ทาง 
วิทยาลัยฯกำหนดข้ึน   

 

ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
สำหรับนักศึกษา
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ท่ี ๓๖/๒๕๕๔ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร                     
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้นักศึกษา
ต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่
ละประเภทวิชา สาขาวิชา  และสาขางานนั้น ๆ 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การ
สอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “หลักเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ทุกประเภทวิชา ทุกสาขาวิชา และสาขางาน เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพตามตาราง
สอบท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกำหนด 
 ข้อ ๔ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการสอบตามตารางที่กำหนดตามข้อ ๓ ให้ยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลัง
ได้ท่ีสำนักวิชาการ 
 ข้อที่ ๕ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านวัดมาตรฐานวิชาชีพตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ให้ยื่นคำร้องของสอบ
ประเมินใหม่ที ่สำนักวิชาการตามระยะเวลาที ่กำหนด โดยชำระค่าธรรมเนียมการสอบประเมินใหม่  
คร้ังละ ๑๐๐ บาท หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกำหนด 
 ข้อท่ี ๖ นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านวัดมาตรฐานวิชาชีพตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้ทำการลงทะเบียน
ซ่อมเสร ิมภาคฤดูร ้อน  และชำระค่าธรรมเน ียมตามอัตราค ่าลงทะเบียนซ่อมเสร ิมภาคฤด ูร ้อน  
โดยคิดเป็น ๓ หน่วยกิต 
 ข้อที่ ๗ ให้บันทึกผลการสอบวัมาตรฐานวิชาชีพไว้ในระเบียนแสดงผลการเรียนประจำตัวนักศึกษา                       
โดยให้ระดับผลการประเมิน  ผ. หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์  และ มผ.  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์   
 ข้อที ่ ๘ นักศึกษาที ่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ต้องสอบผ่านวัดมาตรฐาน
วิชาชีพ  
  ประกาศ ณ วันท่ี ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

      
  (ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง) 
        ผู้อำนวยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ 

 ด้านการพิมพสั์มผัสด้วยคอมพิมเตอร์ และเทคโนโลยีคอมผิวเตอร์ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Eam) 
--------------------------------------- 

 ตามท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้วิทยาลัยเป็นองค์กรการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคนให้มีศักยภาพสูงสุด โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้มีทักษะดี มี
คุณธรรม กิจกรรมเด่น ตามอัตลักษณ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนดนั้น ทางวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการทดสอบ
วัดมาตรฐานด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก่อน
สำเร็จการศึกษา(Exit Exam) ในระดับช้ันประกาศนียบัตร ช้ันปีที่ ๓ ทุกสาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี ๒ ทุกสาขาวิชา  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวัดความสำเร็จของการศึกษาและคุณภาพ 
ทางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
 การนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานความรู้
สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบทุกโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการพิมพ์
สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) พุทธศักราช ๒๕๖๐” 
 ข ้อ  ๒  ประกาศน ี ้ ให ้ ใช ้บ ั งค ับต ั ้ งแต ่ป ีการศ ึกษา  ๒๕๕๙  เป ็นต ้นไป  และให ้ยกเ ลิก 
ประกาศที่ ๑๓/๒๕๕๗  เรื่อง “หลักเกณฑ์การสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการพิมพ์
ส ัมผ ัสด ้ านคอมพ ิว เตอร ์    และเทคโนโลย ีคอมพ ิว เตอร ์ก ่อนสำ เร ็ จการศ ึกษา  (Exit Exam)  
พุทธศักราช ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๓ ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่ ๓ ทุกสาขาวิชา และนักศึกษาระดับ                        
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ทุกสาขาวิชา เข้ารับสอบวัดมาตรฐานความรู้ตามตารางสอบ                            
ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้กำหนดให้ 
 ข้อ ๔ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบตามตารางที่กำหนดข้อ ๓ ให้ยื่นคำร้องสอบย้อนหลังได้ท่ี                    
สำนักวิชาการ โดยระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยเร่ืองขอยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลัง 
 ข้อ ๕ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาตรฐานความรู้ตามข้อ ๓ ให้ยื่นขอคำร้องสอบใหม่ที่สำนักวิชาการ
ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยชำระค่าธรรมเนียมการสอบประเมินใหม่ วิชาละ ๑๐๐ บาท หรือเป็นไปตาม
ระเบียบ ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกำหนด 
 ข้อ ๖ กำหนดเกณฑ์การผ่านมาตรฐานความรู้ก่อนจบการศึกษา ดังนี้ 
  ข้อ ๖.๑ การสอบพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ เกณฑ์การผ่าน คือการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ไม ่ ต ่ ำ กว ่ า  ๔๕  คำ /นา ที   การพ ิ มพ ์ส ั มผ ั สภาษาอ ั งกฤษด ้ วยคอมพ ิ ว เตอ ร์   
ไม่ต่ำกว่า ๔๕ คำ/นาที 
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  ข้อ ๖.๒ การสอบด้านภาษาอังกฤษให้มีการสอบทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ (Oral Test) 
กำหนดให้ เม ื ่อนำคะแนนรวม  ทั ้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบ ัต ิร ่วมก ันต ้องทำคะแนนไม่ต ่ำกว่า 
ร้อยละ ๕๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  
  ข้อ ๖.๓ การสอบด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอบภาคทฤษฏีต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๕๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  
 ข้อ  ๗  นักศึกษาที ่สำเร ็จการศ ึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐาน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการพิมพ์  สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก่อนสำเร็จ
การศึกษา (Exit Exam) ตามเกณฑ์ท่ี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกำหนด     
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
       

  ลงช่ือ 
(ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง) 

             ผู้อำนวยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ท่ี ๑๙ / ๒๕๕๗ 

เร่ือง หลักเกณฑ์การสอบวัดทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

-------------------------------------------------- 

 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ การอาชีวศึกษา ข้อ ๒๒ ให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จึงกำหนดให้นักศึกษา                        
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องผ่านการสอบวัดทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดน
กำหนดเกณฑ์ มาตรฐานความเร็วการพิมพ์สัมผัสสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑ – 
ปวช. ๓) ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระดับปวช. ๑ พิมพ์สัมผัสภาษาไทย ๓๕ คำ / นาที 
 ข้อ ๒ ระดับปวช.๒ พิมพ์สัมผัสภาษาไทย ๔๐ คำ / นาที และพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ ๔๐ คำ / นาที 
 ข้อ ๓ ระดับปวช.๓ พิมพ์สัมผัสภาษาไทย ๔๕ คำ / นาที และพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ ๔๕ คำ / นาที 
 ข้อ ๔ นักศึกษาในแต่ระดับชั้นที่สอบไม่ผ่านการพิมพ์สัมผัสตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ให้ยื่นคำร้องขอเข้า
สอบได้ท่ีสาขาวิชาปฏิบัติสำนักงาน โดยใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลัง  
 ข้อ ๕ นักศึกษาในแต่ละระดับชั้นที่สอบไม่ผ่านตามข้อ ๔ ให้ยื่นคำร้องขอสอบวัดทักษะใหม่ท่ี
สำนักวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าธรรมเนียมการสอบประเมินใหม่ ครั้งละ ๑๐๐ บาท หรือ
เป็นไปตามระเบียบท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกำหนด  
 ข้อ ๖ นักศึกษาในแต่ละระดับชั้นที่สอบไม่ผ่านตอมข้อ ๕ ให้ทำการลงทะเบียนซ่อมเสริมภาคฤดู
ร้อนและชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าลงทะเบียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน โดยระดับ ปวช. ๑ และ ปวช. ๒                            
คิดเป็น ๒ หน่วยกิต ระดับ ปวช. ๓ คิดเป็น ๑ หน่วยกิต 
 ข้อ ๗ ให้บันทึกผลการสอบวัดทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระเบียน
แสดงผลการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดไทย และพิมพ์ดีดอังกฤษตามระเบียบการวัดและประเมินผลท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ถ้าในกรณีที ่นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดทักษะการพิมพ์สัมผัส
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้บันทึกผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ เป็น I (Incomplete) 
 ข้อ ๘ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. ๑ – ปวช.๓) ต้องสอบผ่านการสอบวัดทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

      (ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง) 
             ผู้อำนวยการ   
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ระเบียบการแต่งกายนักศกึษา  ระดับ ปวช. 

 

 

1. ทรงผม แบบสุภาพ เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดผม                
ห้ามทำสีผม 

2. เสื้อ   เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบปกคอบัวแหลม  คอปกกว้าง 6 เซนติเมตร  ด้านหน้าผ่าอกตลอด
ทำเป็นสาบเข้าข้างในกว้าง 3.5 เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาว  แขนเส้ือเป็นแขนยาวถึงข้อมือ  ปลายแขนเส้ือผ้า
ติดกระดุมตามแนวแขนเส้ือข้างละ 2 เม็ด  สีขาว  ด้านหลังต่อบ่าหลังเป็นเส้นตรง 

3. กระโปรง   เป็นกระโปรงทรงเอ  ผ้าสีเทาอมฟ้าไม่รัดรูป  ตัวกระโปรงด้านหน้าข้างขวาจับเป็น
จีบครึ่งลำตัวกระโปรง  จากด้านปลายขึ้นมา 3 จีบ  ความกว้างจีบละ 3.5 เซนติเมตร  ด้านหลังซ้ายจับจีบคร่ึง
ลำตัวเหมือน  ด้านหน้า 3 จีบ  ความกว้างจีบละ 3.5 เซนติเมตร  ขอบกระโปรงเรียบไม่มีหูเข็มขัด  ปลาย
กระโปรงพับเข้าด้าน  ในกว้าง 5 เซนติเมตร  ที่ขอบกระโปรงด้านหน้า 1 จีบกระเป๋าแบบซ่อนใน 1 ใบ  เม่ือ
สวมใส่ชายกระโปรง  ต้องเสมอกึ่งกลางหัวเข่า 

4. โบว์   ใช้โบว์ทับสองชั้นซ้อนกันสีเลือดหมูขนาดโบว์กว้าง 8 เซนติเมตร  ปลายโบว์ตัดตรงทับ  
2  ชั้น  ความยาวโบว์ด้านใน 18 เซนติเมตร  ตัวโบว์ชั้นนอกสั้นกว่าชั้นในประมาณ 3 เซนติเมตร  เมื่อสวม
โบว์ท่ีชิดคอเส้ือ  จะติดกระดุมเม็ดบน ปลายล่างโบว์อยู่ท่ีกระดุมเม็ดท่ี 3 ติดเคร่ืองหมายวิทยาลัยฯ สัญลักษณ์ 
AT.C.  สีทองกรัดท่ีโบว์ 

5. เข็มขัด สายหนังสีดำ  หัวโลหะชุบตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ   ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร                           
ยาว 5.5  เซนติเมตร 

6. รองเท้า   แบบส้นสูงหุ้มส้นหนังสีดำล้วน  ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
7. ชุดพลศึกษา ใส่เสื้อชุดพลศึกษา  มีเครื่องหมายวิทยาลัยฯ ที่กระเป๋าข้างซ้าย  กางเกงวอร์มสี

กรมท่า  ตามแบบของวิทยาลัยฯ  ถุงเท้าสีขาว  รองเท้าผ้าใบสีขาวแบบผูกเชือกไม่มีลวดลาย 
8. การแต่งกาย 

- ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยสะอาด  เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 
- ห้ามแต่งหน้า ทาปาก  และห้ามใช้เคร่ืองประดับ  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 
- ห้ามนักศึกษาสวมเสื้อรัดรูป กระโปรงสั้นเกินควร และกระโปรงเอวต่ำ ผู้ฝ่าฝืนจะถูก

ยึดและพักการเรียน 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาหญิง 
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ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา  ระดับ ปวช. 

 

 

1. ทรงผม  ตัดแบบรองทรง  ห้ามไว้จอน  ห้ามไว้หนวดเครา  และห้ามทำสีผม 
2. เสื้อ  เสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ปกกว้าง 5 เซนติเมตร  ผ้าสีขาวผ่าอกตลอดทำเป็นสาบตลบเข้าในกว้าง 3.5 

เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาว แขนเสื้อเป็นแขนยาวถึงข้อมือ ปลายแขนเสื้อผ้าติดกระดุม มีกระเป๋าเสื้อทางอก
ซ้าย 1 ใบ  ขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร  ด้านหลังต่อหลังเป็นเส้นตรง 

3. กางเกง กางเกงขายาวสีเทาอมฟ้าแบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป มีหูร้อยเข็มขัดกว้าง 1 
เซนติเมตร  ยาว 3.5 เซนติเมตร  สำหรับสอดเข็มขัด  เมื่อยืนตรงขากางเกงยาวเพียงเสมอข้อเท้า  ปลายขาพับ
เข้าข้างในประมาณ  5 เซนติเมตร  ด้านหน้ามีจีบข้างละ 1 จีบ  ด้านข้างลำตัวมีกระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บ
ข้างละ 1 กระเป๋า    กระเป๋าหลังเจาะเรียบไม่มีลวดลาย 1 ใบ  ด้านหลังข้างขวา  เวลาสวมให้ทับชายเสื้อให้
เรียบร้อย 

4. เนคไท   สีแดงเลือดหมูมีตัวอักษร  “ATTAWIT  COMMERCIAL  TECHNOLOGY COLLEGE”  
ตามแนวเฉียง 

5. เข็มขัด   สายหนังสีดำ  หัวเข็มเป็นโลหะตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร                      
ยาว 5.5 เซนติเมตร 

6. รองเท้าและถุงเท้า   รองเท้าหนังสีดำขัดมัน  หุ้มส้น  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะ   
ถุงเท้าสีดำล้วน 

7.    ชุดพลศึกษา ใส่เสื้อชุดพลศึกษา  มีเครื่องหมายวิทยาลัยฯ ที่กระเป๋าข้างซ้าย  กางเกงวอร์มสี
กรมท่า  ตามแบบของวิทยาลัยฯ  ถุงเท้าสีขาว  รองเท้าผ้าใบสีขาวแบบผูกเชือกไม่มีลวดลาย 

8.   การแต่งกาย    
-  ต้องอยู่ในลักษณะ  สุภาพ  สะอาด  เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน  
-  ห้ามใช้เคร่ืองประดับ  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 

หมายเหตุ  : ห้ามใช้ผ้ายีนส์ และทรงกางเกงแบบยีนส์ทุกชนิด 
 

 

 

 

 

 

นักศึกษาชาย 
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ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา  ระดับ ปวส. 

 

1. ทรงผม 
- แบบสุภาพ  ห้ามดัดและทำสีผม 
- ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 

2. เส้ือ 
- ผ้าโทเรสีขาว   แบบเช้ิตคอต้ัง  ตัวเส้ือหลวม  มีสาบหน้า – หลัง 
- ผ่าอกตลอด  ติดกระดุมโลหะรมดำ  มีสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
- แขนเส้ือส้ันเหนือข้อศอก  ปลายแขนมีสาบสามเหล่ียม 
- สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรง 

3. กระโปรง 
- ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ตสีดำ  เนื้อผ้าเกล้ียง 
- แบบสุภาพ ผ่าหลังหรือผ่าหน้าขาซ้าย 
- ขอบเอวกว้างประมาณ  3  ซม. 
- ความยาวของกระโปรงเสมอเข่า 

4. เคร่ืองหมาย 
- เข็มรมดำติดหน้าอก  ด้านขวา 
- ตุ้งต้ิงรมดำ  ติดท่ีปกเส้ือด้านซ้าย 

5. เข็มขัด 
- สักหลาด  สีน้ำตาล 
- หัวเข็มขัดโลหะรมดำ  มีสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

6.    รองเท้า 

-  รองเท้าหนังสีดำ  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ส้นสูงไม่เกิน  2  นิ้ว 

7.    การแต่งกาย 

- ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยสะอาด  เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 
- ห้ามแต่งหน้า ทาปาก  และห้ามใช้เคร่ืองประดับ  ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ 
- ห้ามสวมเส้ือรัดรูป   กระโปรงรัดรูป และกระโปรงเอวต่ำ 

 

 

 

นักศึกษาหญิง 
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ระเบียบการแต่งกายนักศกึษา  ระดับปวส. 

 

 

1. ทรง ผม    
                  -  ตัดแบบรองทรง  ห้ามไวจ้อน ห้ามไว้หนวดเครา และทำสีผม 

2. เส้ือ 
- ผ้าโทเรสีขาวแบบเช้ิตคอต้ัง  ตัวเส้ือหลวม  ไม่รัดรูป 
- ผ่าอกตลอด  ติดกระดมุสีขาว  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  1  ซม. 
- เส้ือแขนยาว  ปลายแขนมีกระดมุ  สีขาวกลัดข้างละ  2  เม็ด  เส้นผ่าศูนยก์ลางไม่เกนิ    1  

ซม. 
- มีกระเป๋าติดอกด้านซ้าย  มีขนาดกว้างพอเหมาะกับขนาดเส้ือ 

3. กางเกง 
- ผ้าโทเร  หรือผ้าเสิร์ตสีดำ  ไม่มีลวดลาย  แบบสากล ทรงสุภาพ 
- ขอบเอวมีหูกางเกงกว้าง  1  ซม.  ยาวข้างละ  4  ซม. 
- มีกระเป๋าข้างตามแนวตะเข็บ  ข้างละ  1  ใบ  กระเป๋าหลังแบบเจาะ 
- สวมกางเกงทับเส้ือให้เรียบร้อย 

4. เข็มขัด  เน็คไท 
- เข็มขัดหนังสีดำพ้ืนเรียบไม่มีลวดลาย 
- หัวเข็มขัดรมดำ  มีเคร่ืองหมาย  สัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
- เน็คไทสีแดงเลือดหมูมีตัวอักษร “ATTAWIT  COMMERCIAL  TECHNOLOGY 

COLLEGE”     ตามแนวเฉียง 
5. รองเท้าและถุงเท้า 

- รองเท้าหนังสีดำขัดมัน  หุ้มส้น  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะ 
- ถุงเท้าสีดำ  ไม่มีลวดลาย 

6. การแต่งกาย 
- ต้องอยู่ในลักษณะ  สุภาพ  เรียบร้อย  สะอาด  เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน 
-  ห้ามใช้เคร่ืองประดับ  ยกเวน้นาฬกิาข้อมือ 

 

 

 

นักศึกษาชาย 
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การแต่งกายนักศึกษารอบบ่าย 

นักศึกษาหญิง ปวช.     เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวยัและสถานการณ์ทำงานจึงให้อนุโลมใช้ 
เคร่ืองแบบดังนี้   

ทรงผม              แบบสุภาพ ห้ามดัด และทำสีผม 
กระโปรง             สีดำทรง A ยาวคลุมเข่าลง   ผ่าด้านหลังหรือผ่าด้านข้าง   
เส้ือ               เช้ิตสีขาว ไม่รัดรูปแขนสั้นปลายแขนพับด้านในด้านหน้ามีสาป ผ่าอกตลอด

ติดกระดุมโลหะลงยาสีเงินเครื่องหมายวิทยาลัยฯ หน้าอกเสื้อด้านขวาติด
เครื่องหมายสถานศึกษาโลหะ ปลายปกเสื้อด้านซ้ายติดตุ้งติ้งโลหะของ
วิทยาลัยฯ 

เข็มขัด สายหนังสีดำหัวโลหะสีเงิน มีสัญลักษณ์ ATC และเครื ่องหมายของ
วิทยาลัยฯ ลงยา 

รองเท้า   คัทชูหนังสีดำ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 

นักศึกษาหญิง ปวส.           เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวยัและสถานการณ์ทำงานจึงให้อนุโลมใช้ 
เคร่ืองแบบ ดังนี้ 

ทรงผม   ไม่ดัด ไม่ย้อมสีผม 
 กระโปรง  สีดำทรง A ยาวคลุมเข่าลง   ผ่าด้านหลังหรือผ่าด้านข้าง   

เส้ือ เช้ิตสีขาว ไม่รัดรูปแขนส้ันปลายแขนพับด้านใน ด้านหน้ามีสาป ผ่าอกตลอด 
ติดกระดุมโลหะรมดำ เครื ่องหมายวิทยาลัยฯ หน้าอกเสื้อด้านขวาติด
เครื่องหมายสถานศึกษาโลหะรมดำ ปลายปกเสื้อด้านซ้ายติดตุ้งติ้งโลหะ
ของวิทยาลัยฯ 

เข็มขัด   สายหนังกำมะหยี่สีน้ำตาลเข้ม หัวโลหะรมดำ เคร่ืองหมายวิทยาลัยฯ 
รองเท้า   คัทชูหุ้มส้นหนังสีดำ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
 

นักศึกษาชาย ปวช.   
 ทรงผม   รองทรงต่ำไม่ไว้หนวดเคราและจอน  และย้อมสีผม 
 กางเกง   สีเทาอมฟ้าทรงแสลค มีกระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บ 2 ข้าง และกระเป๋า    

หลังเจาะ  ติดกระดุม 1 เม็ด ขายาวคลุมข้อเท้า ไม่รัดรูป 
เส้ือ เชิ้ตสีขาว แขนยาวผ่าอกตลอดติดกระดุมสีขาวมีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย 1 ใบ                       

ตัวแขนเสื้อยาวเสมอข้อมือ  เวลาสวมปลายแขนต้องติดกระดุมเรียบร้อย 
ผูกเนคไท สีเลือดหมู มีเครื่องหมาย ATC ที่ปลายเนคไทไม่มีลวดลาย 
เวลาสวมสอดชายเส้ือไว้ในกางเกงขายาว 
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เนคไท สีแดงเลือดหมู มีลายพิมพ์อ ักษรภาษาอังกฤษ  Attawit Commercial 

Technology College 
เข็มขัด    สายหนังสีดำ หัวโลหะสีเงินมีสัญญลักษณ์ ATC    และเคร่ือง หมายลงยา 
รองเท้าและถุงเท้า   รองเท้าหนังสีดำขัดมัน  หุ้มส้น  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะถุง

เท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 
 

นักศึกษาชาย ปวส. 
ทรงผม      รองทรงต่ำ ไม่ไว้หนวดเคราและจอน ไม่ยอ้มสีผม 
กางเกง สีดำทรงแสลค มีกระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บ 2 ข้าง และกระเป๋า     

หลังเจาะติดกระดุม 1 เม็ด ขายาวคลุมข้อเท้า ไม่รัดรูป 
เส้ือ เช้ิตสีขาว แขนยาว ผ่าอกตลอดติดกระดมุสีขาวมีกระเป๋าท่ีอกซ้าย 1 ใบ                         

ไม่มีฝาปิด ตัวแขนเส้ือยาวเสมอข้อมือ  เวลาสวมปลายแขนเส้ือต้องติด
กระดุมเรียบร้อย  ผูกเนคไทสีเลือดหมู มีลายพิมพ์  Attawit Commercial 
College  เวลาสวมสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง 

เนคไท   สีแดงเลือดหมู มีลายพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษ  Attawit Commercial  
Technology College 

เข็มขัด   สายหนังสีดำ หัวโลหะรมดำ สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ 

รองเท้าและถุงเท้า   รองเท้าหนังสีดำขัดมัน  หุ้มส้น  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะถุง

เท้าสีดำไม่มีลวดลาย 

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 สำหรับการแต่งกายเคร่ืองแบบ นักศึกษาภาคบ่ายทุกคน ท้ังชาย-หญิงต้อง
สวมเคร่ืองแบบ ทุกวันจันทร์ วันพิธีการ  และวนัท่ีทำการสอบ  สำหรับวันอังคาร-ศุกร์ อนุโลมใหแ้ต่งกาย
สุภาพ ห้ามสวมเส้ือยืด  กางเกงยีนส์  และรองเท้าแตะ  
หมายเหตุ  :   นักศึกษาหญิงหรือชายท่ีสถานประกอบการมีเคร่ืองแบบ อนุญาตให้สวมเคร่ืองแบบได้

เฉพาะวันอังคาร – ศุกร์ 
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การแต่งกายนักศึกษารอบบ่าย 
   
นักศึกษาหญิง ปวช.          เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวยัและสถานะการทำงานจึงให้อนุโลมใช้  

เคร่ืองแบบดังนี้   
ทรงผม                แบบสุภาพ ห้ามดัด และทำสีผม 

 กระโปรง             สีดำทรง A ยาวคลุมเข่าลง   ผ่าด้านหลังหรือผ่าด้านข้าง   
เส้ือ                   เชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปแขนสั้นปลายแขนพับด้านในด้านหน้ามีสาป ผ่าอกตลอด 

ติดกระดุมโลหะลงยาสีเงินเครื่องหมายวิทยาลัยฯ หน้าอกเสื้อด้านขวาติด
เครื่องหมายสถานศึกษาโลหะ ปลายปกเสื้อด้านซ้ายติดตุ้งติ้งโลหะของ
วิทยาลัยฯ 

เข็มขัด สายหนังสีดำหัวโลหะสีเงิน มีสัญลักษณ์ ATC และเครื ่องหมายของ
วิทยาลัยฯ ลงยา 

รองเท้า   คัทชูหนังสีดำ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
 
นักศึกษาหญิง ปวส.           เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวัยและสถานการณ์ทำงานจึงให้อนุโลมใช้ 

เคร่ืองแบบ ดังนี้ 
 ทรงผม   ไม่ดัด ไม่ย้อมสีผม 
 กระโปรง  สีดำทรง A ยาวคลุมเข่าลง   ผ่าด้านหลังหรือผ่าด้านข้าง   

เส้ือ เช้ิตสีขาว ไม่รัดรูปแขนส้ันปลายแขนพับด้านใน ด้านหน้ามีสาป ผ่าอกตลอด  
ติดกระดุมโลหะรมดำ เครื ่องหมายวิทยาลัยฯ หน้าอกเสื้อด้านขวาติด
เครื่องหมายสถานศึกษาโลหะรมดำ ปลายปกเสื้อด้านซ้ายติดตุ้งติ้งโลหะ
ของวิทยาลัยฯ 

เข็มขัด   สายหนังกำมะหยี่สีน้ำตาลเข้ม หัวโลหะรมดำ เคร่ืองหมายวิทยาลัยฯ 
รองเท้า คัทชูหุ้มส้นหนังสีดำ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
 

นักศึกษาชาย ปวช.   
 ทรงผม   รองทรงต่ำไม่ไว้หนวดเคราและจอน  และย้อมสีผม 

กางเกง สีเทาอมฟ้าทรงสแลค มีกระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บ 2 ข้าง และกระเป๋า   
หลังเจาะ ติดกระดุม 1 เม็ด ขายาวคลุมข้อเท้า ไม่รัดรูป 
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เส้ือ เชิ้ตสีขาว แขนยาว ผ่าอกตลอดติดกระดุมสีขาวมีกระเป๋าที่อกซ้าย 1 ใบ                         

ไม่มีฝาปิด ตัวแขนเสื้อยาวเสมอข้อมือ  เวลาสวมปลายแขนเสื้อต้องติด
กระดุมเรียบร้อย  ผูกเนคไทสีเลือดหมู มีลายพิมพ์  Attawit Commercial 
College  เวลาสวมใส่  สอดชายเส้ือไว้ในกางเกง 

เนคไท สีแดงเลือดหมู มีลายพิมพ์อ ักษรภาษาอังกฤษ  Attawit Commercial 
Technology College 

เข็มขัด    สายหนังสีดำ หัวโลหะสีเงินมีสัญญลักษณ์ ATC    และเคร่ือง หมายลงยา 
รองเท้าและถุงเท้า   รองเท้าหนังสีดำขัดมัน  หุ้มส้น  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะถุง

เท้าสีดำ   ไม่มีลวดลาย 
 

นักศึกษาชาย ปวส. 
ทรงผม      รองทรงต่ำ ไม่ไว้หนวดเคราและจอน ไม่ยอ้มสีผม 
กางเกง สีดำทรงสแลค มีกระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บ 2 ข้าง และกระเป๋า หลังเจาะ

ติดกระดุม 1 เม็ด ขายาวคลุมข้อเท้า ไม่รัดรูป 
เส้ือ เชิ้ตสีขาว แขนยาว ผ่าอกตลอดติดกระดุมสีขาวมีกระเป๋าที่อกซ้าย 1 ใบ                         

ไม่มีฝาปิด ตัวแขนเสื้อยาวเสมอข้อมือ  เวลาสวมปลายแขนเสื้อต้องติด
กระดุมเรียบร้อย  ผูกเนคไทสีเลือดหมู มีลายพิมพ์  Attawit Commercial 
College  เวลาสวมใส่  สอดชายเส้ือไว้ในกางเกง 

เนคไท สีแดงเลือดหมู มีลายพิมพ์อ ักษรภาษาอังกฤษ  Attawit Commercial 
Technology College  

เข็มขัด   สายหนังสีดำ หัวโลหะรมดำ สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ 
รองเท้าและถุงเท้า   รองเท้าหนังสีดำขัดมัน  หุ้มส้น  แบบสุภาพไม่มีลวดลาย  ไม่มีโลหะถุง

เท้าสีดำไม่มีลวดลาย 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 สำหรับการแต่งกายเครื่องแบบ นักศึกษาภาคบ่ายทุกคน ทั้งชาย-หญิงต้อง

สวมเครื่องแบบ ทุกวันจันทร์ วันพิธีการ  และวันที่ทำการสอบ  สำหรับวันอังคาร-ศุกร์ อนุโลมให้แต่งกาย
สุภาพ ห้ามสวมเส้ือยืด  กางเกงยีนส์  และรองเท้าแตะ  
หมายเหตุ  :   นักศึกษาหญิงหรือชายที่สถานประกอบการมีเครื่องแบบ อนุญาตให้สวมเครื่องแบบได้เฉพาะ                 

วันอังคาร – ศุกร์ 
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ข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ว่าด้วยองค์การนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้
มีสมรรถนะสูงระดับสากล และมีปรัชญาในการผลิตนักศึกษา คือ “เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น” นอกจาก
การเรียนการสอน   และการศึกษาค้นคว้าแล้ว วิทยาลัยฯ ได้มุ ่งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษา เพื่อให้เป็นนักศึกษาท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 เพื ่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาให้ดำเนินไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจึงได้จัดให้มีองค์การนักศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันของนักศึกษา และเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับวิทยาลัยฯ 
ในการดำเนินกิจกรรม 
นิยาม และความหมาย 

1. “องค์การนักศึกษา” หมายถึง องค์การนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
2. “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณชิยการ 
3. “ประธานองค์การนักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งและผ่านการอนุมัติแต่งต้ัง

ให้เป็นประธานองค์การนักศึกษาจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ถูกต้องตามข้ันตอน 
4. “กรรมการองค์การนักศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งและผ่านการอนุมัติ

แต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ถูกต้องตามข้ันตอน 
5. “สมาชิก” หมายถึง นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช้ัน ปวช. และ ปวส. 
6. “อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา” หมายถึง คณาจารย์ที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ให้

คำปรึกษา  แก่องค์การนักศึกษาในการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและนโยบาย
ของวิทยาลัยฯ 

7. “ชมรมกิจกรรมของนักศึกษา” หมายถึง ชมรมท่ีจัดต้ังข้ึนภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกระทรวง
ศึกษาธิการและเป็นชมรมที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งได้โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

8. “คณะกรรมการชมรมกิจกรรม” หมายถึง นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของชมรมนั้นๆ ได้รับการ
คัดเลือก และแต่งต้ังให้เป็นกรรมการชมรม โดยการอนุมัติแต่งต้ังจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 

9. “อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมกิจกรรม” หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษา 
และควบคุมให้การดำเนินกิจการของชมรมกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของ
วิทยาลัยฯ 
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10. “กิจกรรมขององค์การนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่องค์การนักศึกษามีโครงการหรือ

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมของชมรม ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่ได้ผ่านการ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมและได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมต่างๆ จะต้องจัดทำเป็น
แผนงานประจำปี หรือเป็นงานหรือโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ และเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยส่วนรวมโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม 

11. “แผนงาน / โครงการ”  หมายถึง     แผนงาน/โครงการที่กำหนดทิศทางการทำงานว่า  ทำอะไร 
ที่ไหน เมื ่อไหร่ ใครทำ ใช้เวลา ใช้งบประมาณและทรัพยากรอะไร มีวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นแผนที่ผ่านการวิเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารแล้ว 
อนุมัติให้เป็นแผนงาน/โครงการ ขององค์การนักศึกษา และหรือชมรมกิจกรรมของนักศึกษาได้ 
 

 วัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทย และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ของความเป็นไทย 
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
5. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 
6. เพื ่อส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา

วิทยาลัยฯ 
7. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสถาบันในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

และประเทศชาติร่วมกัน 
8. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี และเสริมสร้างให้เป็นผู้ใฝ่รู ้ ใฝ่คิด ใฝ่ทำ ตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
9. เพื่อให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ 
10. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของวิทยาลัยฯ 

 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกองค์การนักศึกษา 
1. มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมและบริการต่าง  ๆซ่ึงองค์การนักศึกษา และชมรมกิจกรรมต่าง  ๆจัดให้มีข้ึน 
2. มีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและความก้าวหน้าขององค์การ 

นักศึกษา 
3. มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการองค์การนักศึกษา หรือ

กรรมการชมรมกิจกรรมต่างๆ 
4. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับองค์การนักศึกษา และชมรมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆสมาชิก 
       องค์การนักศึกษาส้ินสุดลงเม่ือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
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การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

1. ประธานองค์การนักศึกษา 
- เป็นนักศึกษาซ่ึงกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
- ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหายหรือถูกส่ังลงโทษทางวินัย 
- มีผลการเรียนได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

2. กรรมการองค์การนักศึกษา 
- เป็นนักศึกษาซ่ึงกำลังศึกษาอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.2 
- ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหายหรือถูกส่ังลงโทษทางวินัย 
- มีผลการเรียนได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 

 

ชมรมกิจกรรมของนักศึกษา 
 ชมรมกิจกรรมของนักศึกษาจดัต้ังข้ึนเพื่อดำเนินกจิกรรมของนักศึกษาในด้านต่างๆ เพือ่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา ซ่ึงชมรมกิจกรรมของนักศึกษาต้องจัดกิจกรรมต่างๆ อันมีลักษณะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ัวไปท้ังวิทยาลัยฯ และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการองค์การกศึกษา 
และผู้ท่ีดำรงตำแหน่งประธานชมรมต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนๆ  
ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม 
1. วิทยาลัยฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา องค์การนักศึกษา คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ                            

โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา 
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและควบคุม

ดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ 

3. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ต้องกระทำอย่างน้อยภาคการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง  และให้มีรายงานการประชุมเสนอต่อวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง โดยมีกรรมการที่ปรึกษาเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษามีสิทธิ 
เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในมติใด ๆ 
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กิจกรรมขององค์การนักศึกษา 
1. นักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์อันดีงาม และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

โดยรวม 
2. การจัดกิจกรรมต้องจัดขึ้นภายในขอบเขต และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ ไม่ขัดต่อสวัสดิภาพ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี 
3. การจัดกิจกรรมต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
4. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษาให้ประธานนักศึกษาเสนอโครงการ เพื่อขอ

อนุมัติจากวิทยาลัยฯ  โดยผ่านสำนักกิจการนักศึกษาก่อนดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 15 วัน 
5. การจัดกจิกรรมให้จดัภายในวิทยาลัยฯ ในกรณีจำเป็นต้องจัดภายนอกวทิยาลัยฯต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักกจิการนกัศึกษา และไดรั้บอนุมัติจากวิทยาลัยฯและให้คณะกรรมการผู้จัดทำ
กิจกรรมทำรายงานประเมินผลส่งสำนกักิจการนักศึกษาภายใน 7 วัน ต้ังแต่วนัส้ินสุดการ  
ดำเนินงาน 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ท่ี  17/2555 

เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและชมรมกจิกรรม 

 

 
 

 อาศัยตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาวิทยาลัยเทค                        
โนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (ตามคู่มือนักศึกษาปี 2556  หน้า 107 – 110 ) 
 เพื่อให้สอดคล้องและเพิ่มเติมรายละเอียดสำหรับการปฏิบัติของนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจน
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและชมรมกิจกรรม ดังนี้ 
 ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและชมรมกิจกรรม  พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2.  ระเบียบ  ปฏิบัติ  ใดท่ีขัดแย้ง  หรือต่างจากระเบียบนี้  ให้ยกเลิกและใช้ระเบียบนี้แทนต้ังแต่    
        ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

ข้อ 3.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับองค์การนักศึกษาและชมรมกิจกรรม พ.ศ. 2555 มีดังนี้ 
 

หมวดท่ี 1 
ชมรมกิจกรรมของนักศึกษา 

ข้อ 4. ชมรมกิจกรรมของนักศึกษาจัดต้ังข้ึนเพื่อดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ     
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์องค์การนักศึกษาและวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ข้อ 5.  ชมรมกิจกรรมของนักศึกษาต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ท่ัวไปทั้งวิทยาลัยฯ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

ข้อ 6. ผู้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน 
ๆ ของชมรมต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  ผู้ขอจัดตั้งชมรมต้องยื่นคำร้องขอจัดต้ัง
ชมรมต่อสำนักกิจการนักศึกษา ผ่านประธานองค์การนักศึกษาในการนี้  ให้ประธานองค์การ
นักศึกษาเสนอความเห็นต่อสำนักกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณา  หากสำนักกิจการนักศึกษา
เห็นสมควรให้จัดต้ังชมรม  ให้เสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 ข้อ 7. คำร้องขอจัดต้ังชมรมต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) วัตถุประสงค์และระเบียบของชมรม ซ่ึงไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ 
  (2) ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาจำนวน 1 คน 
  (3) มีกิจกรรมท่ีไม่ซ้ำกับกิจกรรมของชมรมท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 
  (4) รายช่ือผู้ท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกชมรมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
  (5) รายช่ือคณะกรรมการชมรม 
  (6) วิธีการจัดหารายได้และการเงินของชมรม 

ข้อ 8. คณะกรรมการชมรมมาจากการเลือกตั ้งของสมาชิกโดยตรง ประกอบด้วย ประธาน            
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 10 คน 

               154 



ข้อ 9. กิจกรรมของชมรมที่จัดทำขึ้นภายในหรือภายนอกวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินงานในนามของ                  
องค์การนักศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและวิทยาลัยฯ 

 ข้อ 10. คณะกรรมการชมรมมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1)  บริหารงานท่ัวไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
(2) กำหนดนโยบาย ร่างโครงการดำเนินงานและงบประมาณท้ังปี นำเสนอประธาน  ฝ่ายนั้น ๆ  
(3) รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของชมรมและเมื่อหมดวาระให้ทำบัญชี

เสนอต่อคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
(4) พิจารณาการกระทำของสมาชิกที่ฝ่าฝืนระเบียบของชมรม หรือทำความเสื่อมเสียมาสู่

ชมรมมติของคณะกรรมการชมรมท่ีให้สมาชิกระงับการใช้สิทธิ หรือถอดถอนออกจาก
การเป็นสมาชิกของชมรมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการชมรมท้ังหมด 

(5) ทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้มาในนามของชมรมถือว่าเป็นสมบัติขององค์การนักศึกษา และให้
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยาลัยฯ 

ข้อ 11. ชมรมส้ินสุดลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1)  มีสมาชิกไม่ถึง 15 คน 
(2)  ไม่มีผลงานของชมรมเป็นท่ีปรากฏในรอบปี 
(3)  สมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขอให้ยุบชมรม 
(4)  เม่ือวิทยาลัยฯ เห็นสมควรให้ยุบชมรม 

 

หมวดท่ี 2 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม 

ข้อ 12. วิทยาลัยฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา  จากคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ 
โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ ผู้ที ่รองผู ้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา 

ข้อ 13. คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาและควบคุม
ดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ 

ข้อ 14. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ต้องกระทำอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
คร้ัง และให้มีรายงานการประชุมเสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ การประชุมจะต้องมี 
กรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด จึงถือว่า
ครบองค์ประชุม 

ข้อ 15. ในส่วนของชมรม ให้วิทยาลัยฯ แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมตามที่ทางชมรมเสนอมาโดย
ความเห็นชอบของสำนักกิจการนักศึกษา 

ข้อ 16. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา  
มีสิทธิเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในมติใด ๆ 
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หมวดท่ี 3 
การเงิน 

 ข้อ 17. รายได้ขององค์การนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ได้จาก 
(1)  การจัดสรรงบประมาณจากวิทยาลัยฯ เป็นรายปีหรือการจัดสรรเป็นคร้ังคราว 
(2)  เงินบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไข 
(3)  การหารายได้ขององค์การนักศึกษาชมรม 
(4)  เงินจัดสรรจากส่วนราชการหรือองค์การใด ๆ  

ข้อ 18. การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยฯ โดยประธานองค์การ
นักศึกษา เหรัญญิกเป็นผู้ลงนามเบิกจ่ายจากสำนักการคลัง ผ่านสำนักกิจการนักศึกษาตาม
ระเบียบของว ิทยาลัยฯ หรือระเบียบของทางราชการโดยความเห็นชอบของประธาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 19. การรับเงินจากข้อ 17 (2) และ (3) ให้เหรัญญิกเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเงินทุก 
รายการต้องมีใบสำคัญแสดงรายละเอียดจำนวนเงิน และเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามรับรองทุก
คร้ังในใบเสร็จรับเงิน 

ข้อ 20. โครงการใดที่ได้ดำเนินการแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทำรายงานการใช้จ่ายเงิน และส่ง
รายงานผลการดำเนินงานให้โรงเรียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีดำเนินโครงการเสร็จ 

 

หมวดท่ี 4 
กิจกรรมขององค์การนักศึกษา 

ข้อ 21.  นักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันดีงามและเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาโดยส่วนรวม 

ข้อ 22. การจัดกิจกรรมต้องจัดข้ึนภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ และไม่ขัดต่อสวัสดิ
ภาพความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี 

 ข้อ 23. การจัดกิจกรรมต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษา 
ข้อ 24. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษาให้ประธานองค์การนักศึกษาเสนอโครงการ  

เพื่อขออนุมัติจากวิทยาลัยฯ ผ่านสำนักกิจการนักศึกษาก่อนดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 15 วัน 
ข้อ 25. การจัดกิจกรรมให้จัดภายในวิทยาลัยฯ ในกรณีจำเป็นต้องจัดภายนอกวิทยาลัยฯ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสำนักกิจการนักศึกษาและได้ร ับอนุมัต ิจากวิทยาลัยฯ และให้
คณะกรรมการผู้จัดทำกิจกรรมทำรายงานประเมินผลส่งสำนักกิจการนักศึกษาภายใน 7 วัน  
รับต้ังแต่วันส้ินสุดการดำเนินงาน 

ทั้งนี้ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษารักษาระเบียบปฏิบัตินี้ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
การแก้ไขปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด ๆ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2   เมษายน   2555 

 

     ลงช่ือ...... ................................... 
                  ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง 
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ระเบียบบังคับของชมรมศิษย์เก่า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

หมวดท่ี  1 
ชื่อ เคร่ืองหมาย สถานท่ี และสำนักงานชมรม 

1. ชมรมนี้มีช่ือวา่“ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ”  ใช้อักษรยอ่ว่า  
“ช.อ.ถ.พ.” ภาษาอังกฤษวา่ “Attawit Commercial Technology College Alummi Club” ใช้ตัว
ย่อว่าภาษาอังกฤษว่า ATC.AC 

2. นิยามและความหมาย   ช.อ.ถ.พ. ความหมายว่า  ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ 

3. เครื่องหมายชมรมเป็นรูปตราสัญลักษณ์คบเพลิงและรวงข้าวอยู่ภายในวงกลมวงในมีจุดกลม
เล็กรอบวงกลมคบเพลิงรวงข้าวชั ้นนอกสุดเป็นวงกลมใหญ่ภายในวงกลมใหญ่มีอักษร
ภาษาไทยว่า “ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ด้านบนส่วนล่างวงกมลมี
อักษรภาษาอังกฤษว่า ““Attawit Commercial Technology College Alummi Club” 
 
                                                                          
 
 

4. สำนักงานใหญ่ของชมรมต้ังอยู่ท่ี ภายในอาคาร 1 ช้ัน 4   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย
การ เลขท่ี 280 ถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

1. เป็นหนว่ยประสานสัมพันธ์ระหว่างศิษยเ์ก่าของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการหรือวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ตลอดจนการสงเคราะหช่์วยเหลือกันเองระหว่างสมาชิก 

2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมของสังคม
ในชุมชน การร่วมมือในการทำกิจกรรมอาสา ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ  ท่ีมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน 

3. ไม่เกี่ยวข้องกบัการเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืน ๆ 
 

หมวดท่ี 3 
สมาชิกภาพ 

สมาชิกของชมรมมี  2  ประเภท คือ 
1. สมาชิกสามัญ  ได้แก่ผู้ท่ีเคยศึกษาและมรรหสัประจำตัวนกัศึกษาในโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชย

การหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
2. สมาชิกกิตติมศักดิ ์  ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมฯเห็นว่าเป็นผู้ที ่มีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ 
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หมวดท่ี 4 
ค่าบำรุงสมาชกิและค่าธรรมเนียม 

1. ค่าบำรุงสมาชิกสามัญตลอดชีพ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าบำรุง 
3. ค่าธรรมเนยีมอ่ืน ๆ  ท่ีนอกเหนอืจากค่าบำรุงสมาชิกให้อยูใ่นดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

 

หมวดท่ี 5 
สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

1. สมาชิกมีสิทธิท่ีจะขอใช้สถานท่ีของชมรมฯ รับวารสาร หรือข่าวสารและบริการต่าง ๆ ท่ีชมรมฯ 
จัดให้มีข้ึน 

2. สมาชิกมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเกี ่ยวกับกิจกรรมท้ังหลายของชมรมฯต่อคณะ
กรรมการบริหารชมรมฯ หรือต่อท่ีประชุมใหญ่ 

3. สมาชิกมีสิทธ์ ท่ีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรมฯ 
4. สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานและลงมติอื่น ๆได้ โดยถือ

หลักว่า สมาชิก 1 คน ลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง 
5. สมาชิกสามัญเท่านั้นท่ีมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นประธานกรรมการบริหารชมรม 
6. สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมปฏิบัติตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ 

ช่วยเหลือรักษาเกียรติคุณและให้ความร่วมมือในการเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ
ช่วยในการดำเนินงานของชมรมฯ 
 

หมวดท่ี 6 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

1. สมาชิกภาพของชมรมฯ ใหส้ิ้นสุดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1.1 ตาย 
1.2 ลาออก โดยยืน่หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้  

พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหน้ีสินท่ียังติดค้างอยู่กัลป์ชมรมฯเป็นท่ีเรียบร้อย 
1.3 ให้ออก โดยความเหน้ชอบของคณะกรรมการของชมรมฯ กรณีท่ีการกระทำของสมาชิก

เป็นภยัต่อสังคม 
 

หมวดท่ี 7 
คณะกรรมการบริหารและอำนาจหน้าท่ี 

1. คณะกรรมการบริหารชมรม ประกอบดว้ยบุคคลไม่นอ้ยกวา่ 10 คน ทำหนา้ท่ีในตำแหน่งต่าง ดังนี ้
1.1 ประธานชมรม 
1.2 รองประธานชมรม 
1.3 เลขานุการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
1.4 เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก 
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1.5 หัวหน้าสำนักการคลังวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
1.6 นายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน 
1.7 ประชาสัมพันธ์ 
1.8 ฝ่ายกิจการพเิศษ 
1.9 ฝ่ายปฎิคม 
1.10 สารสนเทศและวิเทศสัมพนัธ์และผู้ช่วยสารสนเทศและวเิทศสัมพันธ์ 
1.11 ตำแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารชมรมฯเห็นสมควรจัดต้ังข้ึน แต่ท้ังนี้จะต้องไม่น้อย    

  กว่า 10 คน และไม่เกิน 15 คน ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 
2. อำนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 ประธานชมรม    มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้
- เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 
- มีหน้าที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินงานของชมรมฯเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
- เป็นผู้แทนของชมรมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พณิชยการชมรมหรือสมาคมผู้ปกครองและครูและบุคคลภายนอก 
- ม ีอำนาจแต ่งต ั ้ งและถอดถอนกรรมการได ้โดยความเห ็นชอบของ

คณะกรรมการบิหารชมรมฯ 
2.2 รองประธาน    มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

- เป็นผู้ปฎิบัติหน้าท่ีแทนประธานชมรมฯ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
ชมรมฯ 

2.3  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานกุาร    มีหน้าและความรับผิดชอบดังนี ้
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหรือท่ีประชุมใหญ่ 
- นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือการประชุมใหญ่ประจำปี 
- กำหนดวาระการประชุม บันทึกการประชุมและจัดพิมพร์ายงานการประชุม 
- โต้ตอบหนังสือเก็บรักษารายงานการประชุม เอกสารต่าง ๆ ของชมรมฯ 
- จัดทำรายงานประจำปี 
- รักษาระเบียบและข้อบังคับของชมรมฯ 
- เป็นศูนย์รวมการประสานงานคณะกรรมการต่างๆ ติดต่อประสานงานกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายในเรื่องทั่วๆ ไปที่มิได้อยู่ใน
อำนาจหรือหน้าท่ีของกรรมการอื่นโดยเฉพาะ 

- มีหนา้ท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากประธานหรือประธานชมรม 
2.4 เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้

- รับจ้างเงินทุกประเภทของชมรมฯ จัดส่งรายได้ทุกชนิดให้ฝ่ายการเงินสำนัก
การคลังของวิทยาลัยฯ เพื่อนำเข้าธนาคารในบัญชีของชมรมศิษย์เก่า 
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- ทำเร่ืองอนุมัติเบิกเงินต่อฝ่ายการเงินของวทิยาลัยฯและจ่ายเงินในส่วนท่ี
เกี่ยวกับงานของชมรมตามท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
ชมรมฯท่ีได้รับการแต่งต้ัง  

- รักษาเงินไว้สำรองจ่ายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท 
2.5  หัวหน้าสำนักการคลังวิทยาลัยฯ   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้

- จัดทำบัญชีในทุกกิจกรรมของชมรมฯ 
- จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
- ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
- เก ็บร ักษาเง ินและควบคุมการใช ้จ ่ายเง ินของชมรมฯให้ เป ็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อบังคับของชมรมฯ 
2.6  นายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

- จัดทำและรักษาทะเบียนสมาชิกตลอดจนเอกสารต่าง  ๆเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก 
- รับสมัครสมาชิก 

2.7  ประชาสัมพันธ์และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์   มีหน้าท่ีรับผิดชองดังนี้  
- ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของชมรมฯ 
- เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของชมรมฯ 
- ร่วมงานด้านมวลชนสัมพันธ์ภายนอกและภายในชมรมฯ 

2.8 กิจกรรมพิเศษและผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ   มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี ้
- พิจารณาดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมและอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ 
- พจิารณาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยฯ 
- พิจารณาการจัดกิจกรรมเพื ่อหารายได้ให้แก่ชมรมฯ  และอื ่น ๆ ตามท่ี

มอบหมาย 
2.9 ปฎิคมและผู้ช่วยปฏิคม    มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี ้

- ดูแลรับผิดชอบ จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ทุกอย่างของชมรมฯ 
- จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ในการจัด

กิจกรรม 
- ประสานงานต้อนรับสมาชิก คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติของชมรมฯ ที่มา

ประชุมหรือร่วมกิจกรรมท่ีชมรมจัดข้ึน 
2.10   สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์และผู้ช่วยสารสนเทศและวเิทศสัมพันธ์   มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี ้

- รับผิดชอบในงานเกีย่วกับสารสนเทศต่าง ๆ ของชมรมฯ 
- ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลข่างสารกับนักศึกษาเก่าท้ังท่ีอยู่ภายในและ

ต่างประเทศ 
2.11 หน้าท่ีอ่ืนๆ คือหน้าท่ี ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ ณ ท่ีนี้ให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นผู้ 

  พิจารณาตามความเหมาะสม 
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   หมวดท่ี 8 
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้มีการเลือกตั ้งประธานชมรมในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ในเดือนเมษายน ของทุกปี               
โดยเลือกสมาชิกสามัญเท่านั้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

2. ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามข้อ 1 หมวดที่ 3 และ
ไม่ขาดสมาชิกภาพตามหมวดท่ี 6 โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 3 คน 

3. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทำได้ในท่ีประชุมใหญเท่านัน้ 
4. ให้คณะกรรมการบริหารชมรมชุดที่จะหมดอายุตามวาระ เป็นผู้เตรียมการเลือกตั้ง โดยให้ท่ี

ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานและผู้ช่วยอีก 4 คน เป็นกรรมการ ดำเนินการควบคุมการ
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม คณะกรรมการเลือกตั้งต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกต้ัง และให้มีส่ือมวลชนในท้องถ่ินอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการสักขีพยาน 

5. ให้ประธานเลือกตั้งนับคะแนนเสียงและประกาศผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีทราบในวันเลือกต้ัง 

6. ถ้าสมาชิกเข้ารับเลือกต้ังเพียง 1 คน ให้ถือว่าคนนั้นเป้นประธานชมรม 
7. ให้ประธานชมรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามข้อ 1 หมวด 7 จาดสมาชิก

สามัญใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นประธานชมรมฯ 
8. คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี 
9. ประธานชมรมฯ จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) 

 
หมวดท่ี 9 

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
1. การบริหารของชมรมฯ จะกระทำได้ต้องจดัต้ังคณะกรรมการบริหารชมรมฯตามข้อ 1.1 

หมวด 7 โดยมีประธานชมรมฯ ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกเป็นประธาน 
2. คณะกรรมการบริหารชมรมฯ      มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

2.1 บริหารกิจการของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของชมรมฯ 
2.2 วางระเบียบข้ึนใช้โดยต้องไม่ขัดแย้งกับวตัถุประสงค์และข้อบังคับของชมรมฯ 
2.3 แต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาหรือพิจารณาเชิญผู้ท่ีมีเกียรติคุณ หรือมีอุปการเข้าเป็นสมาชิก

กิตติมศักดิ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริหารชมรมฯท่ีแต่งต้ัง 
2.4 แต่งต้ัง บรรจุ หรือปลดเจ้าหน้าประจำชมรมฯ 
2.5 พิจารณาและลงมติในการรับและถอดถอนสมาชิก 
2.6 พิจารณาการให้ของท่ีระลึกในนามชมรมฯ แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการชมรมฯ 
2.7 พิจารณาคัดเลือกศิษยเ์ก่าดเีดน่ และนำเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯเพือ่

คัดเลือกเป็นศิษยืเก่าดีเด่นของวิทยาลัยฯ 
2.8 พิจารณารับและให้ความชว่ยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ โดยไม่เป็นการผูกพันในทางหน้ีสิน

แก่ชมรมฯ เวน้แต่ได้รับอนญุาตจากท่ีประชุมใหญ่ 
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3. ในกรณีประธานชมรมฯ ไม่สามารถปฎิบัติงานไดใ้ห้รองประธานคนที่ 1,2หรือ 3 ทำหน้าท่ี

แทน ถ้าประธานชมรมฯ และรองประธานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ใหค้ณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงทำหน้าท่ีแทน 
 

หมวดท่ี 10 
การพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรม 

1. กรรมการบริหารชมรมฯ จะพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
1.1  ออกตามวาระ 
1.2  ลาออก 
1.3  ตาย 
1.4  ให้ออกโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการ 
1.5  ขาดจากสมาชิกภาพ 
1.6  ต้องรับโทษอาญาจำคุกโดยพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุดแล้ว เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ

หรือ ความผิด อันได้กระทำข้ึนโดยประมาท 
1.7  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชมรมฯ ท่ีประชุมลงมตติไม่ไวว้างใจถอดถอน 

การบริหารทั้งคณะ หรือบางคนได้ โดยลงคะแนน 3 ใน 4 ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 
2. ถ้ากรรมการบริหารผู้ใดพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 ให้มีการมอบหมายงานต่างๆ แทนจนกว่า

ประธานชมรมฯ จะหาบุคคลท่ีเป็นสมาชิกท่ีมีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน 
 

หมวดท่ี 11 
กรรมการท่ีปรึกษาและอนุกรรมการ 

1. กรรมการที่ปรึกษา ท่ีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เชิญมาเป็นคณะกรรมการ  
2. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้แต่งตั้งขึ้นมีหน้าท่ีดำเนินกิจกรรมตามที่

คณะกรรมการบริหารชมรมจะมอบหมายให้เป็นครั้งคราว และอยู่ในตำแหน่งตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามวาระของกรรมการบริหารชมรมฯ  ชุดท่ีเป็นผู้แต่งต้ังข้ึน 

3. กรรมการที่ปรึกษาและอนุคณะกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ 
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หมวดท่ี 12 
การประชุม 

1. การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
1.2 การประชุมวิสามัญ 
1.3   การประชุมใหญ่สามัญ 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประชุมปรึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ให้เลขานุการเป็นผู ้ เร ียกประชุมตามความเห็นชอบของประธานชมรมฯ หรือ 
กรรมการบริหารตั้งแต่    5 คน ข้ึนไป 

2.2 องค์ประชุมทุกคร้ังต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร  
ให้ประธานชมรมฯ เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานหรือผู้ทำหน้าท่ีแทนไม่อยู่ให้
เลือกประธานช่ัวคราวในการประชุมนั้น 

3. การประชุมวิสามัญ ให้เรียนประชุมได้ดังนี้  
3.1 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เห็นสมควรด้วนคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่คร่ึงหนึ่ง 
3.2 สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน แสดงความจำนงหรือหนังสือต่อเลขานุการล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน  ถ้าสมาชิกท่ีร้องขอมาประชุมเพราะไม่ครบตามจำนวน 50 คน ให้
ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม 

3.3 ให้เลขานุการเป็นผู้นัดหมายพร้อมท้ังส่งวาระการประชุมให้สามชิกทราบล่วงหน้าและ
จำนวนสมาชิกต้องไม่น้องกว่า 50 คน 

4. การประชุมใหญ่สามัญ  ดังนี้ 
4.1  ให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เรียกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  โดย

แจ้งให้สมาชิกมราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชกิ
ไม่น้อยกว่า 100 คน และใหมี้ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

4.1.1  ประธานชมรมฯแถลงงานในรอบปี 
4.1.2  เหรัญญิกเสนอรายงานการใช้จ่ายในรอบปีท่ีผ่านมา 
4.1.3  เสนองบประมาณท่ีจะใช้ในปีถัดไป 
4.1.4  เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารใหม่ตามวาระ (ถ้ามี) 
4.1.5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5. การประชุมใหญ่ทุกครั ้ง  ให้ประธานชมรมฯ เป็นประธานในที ่ประชุม หากไม่สามารถ
ดำเนินงานได้ให้รองประธานตามลำดับเป็นประธานแทน ถ้าประธานชมรมฯ และรองประธาน
ไม่สามารถดำเนินงานได้ ให้ที่ประชุมเลือกประธานจากคระกรรมการบริหารชมรมฯ คนใดคน
หนึ่งในท่ีประชุมนั้น 

6. นอกจากจะบังคับไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมช้ีขาด 
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หมวดท่ี 13 
การเงินและทรัพย์สิน 

1. ทรัพย์สินของชมรมฯได้มาจาก 
1.1  ค่าบำรุงสมาชิก 
1.2  ทรัพย์สินท่ีได้จากการบริจาคของบุคคล  นิติบุคคล อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล 
1.3  ดอกและผลท่ีเกิดจากทรัพย์สินของชมรมฯ 
1.4  ทรัพย์สินและดอกผลอนัเกิดจากกิจกรรมใดๆ ท่ีชมรมฯจัดข้ึน 

2. ให้ประธานชมรมฯ และเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอขอใช้เงินและทรัพย์สินของชมรมฯ
ต่อสำนักการคลังวิทยาลัยฯ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารกิจการของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
และให้ทำรายงานการเงินและทรัพย์สอนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทุก 1 ปี 

3. เงินของชมรมฯ ต้องนำฝากธนาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชมรมฯและ
เงินส่วนหนึ่งให้นำฝากธนาคารประเภทฝากประจำ หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อใหเ้กิดดอกออกผลท่ี
คณะกรรมการบริหารเสนอเห็นสมควร เว้นแต่กรณีเงินบริจาคที่ผู้บริจาคได้กำหนดไว้เป็นอ่ืน 

4. เหรัญญิกจะตอ้งทำเร่ืองขอเบิกเงินจากสำนักการคลังของวิทยาลัยฯเพือ่ใช้เงินของชมรมฯ 
5. การสั่งจ่ายเงินของชมรมฯ จากธนาคาร ให้ประธานชมรมฯหรือเลขานุการและเหรัญญิกร่วมกับรอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯที่ได้รับมอบหมายรวม 3 คน เป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายในกิจกรรม           
หนึ่ง ๆ ได้คราวละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ถ้ามีความจำเป็นต้องจ่ายเกิน ให้ขอมติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

6. การจ่ายเงินทุกคร้ังต้องมีหลักฐานในการจา่ยนั้น ๆ ไว้เป็นหนังสือเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบจนครบ 
 

หมวดท่ี 14 
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ 

1. การแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ จะทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯและได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

 

หมวดท่ี 15 
การเลิกชมรมและการชำระบัญชี 

1. การเลิกชมรมฯใหก้ระทำไดโ้ดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมด 

2. ทรัพย์สินของชมรมฯท่ีเหลือจากการชำระบัญชีมีอยู่เท่าใด ให้ตกเป็นสมบัติของวิทยาลัยฯ              
โดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติ 
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บทเฉพาะกาล 

ให้รองผู้อำนวนการฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการประสานงานที่วิทยาลัยฯแต่งต้ัง
รักษาและใช้ระเบียบนี้หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ  ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาแล้ว
นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 
   ระเบียบนีมี้ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 2 ธันวาคม  2557 
 
               ลงช่ือ 
             (ดร.สมศักดิ์    รุ่งเรือง) 
                                            ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

                                                                                             ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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หมวด 1 

ข้อความท่ัวไป 
 

ข้อ1 ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า“ระเบียบข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ
วิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2549 

ข้อ 2 ชมรมให ้ช ื ่อว ่า“ชมรมผ ู ้ปกครองและอาจารย์ว ิทยาล ั เทคโนโลยีอรรถว ิทย ์พณ ิชยการ 
กรุงเทพมหานคร ชื่อย่อว่า   “ช.ป.อ.อถพ.กทม.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Attawit Commercial College 
Parents and Teachers Association Bangkok” ช่ือย่อว่า  “AT.C. PTA.BKK.”  เคร่ืองหมายของชมรม 
มีรูปลักษณะดังนี้ 

  

 

 

 

2.1   รูปลักษณะของเคร่ืองหมายนี้ เป็นตราวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ    
2.2 เบ้ืองล่างมีอักษรว่า “ชมรมผู้ปกครองและอาจารย์” และ “AT.C. PARENTS AND TEACHERS 

ASSOCIATION BANGKOK” 
ข้อ 3 สำนักงานของชมรมตั ้งอยู ่ท่ีว ิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ   280   ถนนสรรพาวุธ    

แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ ของชมรมมีดังนี้ 

4.1  เพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับอาจารย์ ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะ 
       เสริมสร้างความศรัทธาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ   ในหมู่ผู้ปกครองนักศึกษา   
และประชาชนท่ัวไป 

 4.2  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้   ความคิดเห็น   และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของ 
                     นักศึกษา ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร รวมท้ังให้ 
                     คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อและแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 

4.3  เพื่อส่งเสริมความรู้การกีฬาและกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนยีอรรถวิทย์พณิชยการ  
4.4  เพื่อสนับสนุน เผยแพร่เกียรติคุณ และความเจริญของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
4.5  เพื ่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตามทำนองคลองธรรม ให้ความอนุเคราะห์                  

ในเร่ือง สวัสดิตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สมาชิก 
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หมวด  3 
สมาชิก 

ข้อ 5 สมาชิกมี  2  ประเภท  คือ 
        5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
        5.2 สมาชิกสามัญ 
ข้อ 6 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงเกียรติคุณหรือผู้ที่อุปการะคุณแก่ชมรมผู้ปกครองและอาจารย์ 

วิทยาลัยเทคโนโล ยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมยกย่อง
และเชิญเป็นสมาชิก 
สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ปกครองนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย
การ กรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 7 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
        7.1 บรรลุนิติภาวะ 
        7.2 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
        7.3 ไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว 
        7.4 ไม่เป็นผู้ท่ีถูกศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ข้อ 8 ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมพร้อมกับชำระเงินค่าเป็นสมาชิก ให้นาย

ทะเบียนเสนอใบสมัครนั้นต่อประธานชมรม เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ข้อ 9 การรับผู้ใดเป็นสมาชิก เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิก ให้นายทะเบียนชมรมปิดประกาศรายช่ือสมาชิก ท่ี

รับไว้นั้นยังท่ีทำการของชมรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 

หมวด 4 
ค่าจดทะเบียนและค่าบำรุง 

ข้อ 10 ค่าจดทะเบียนและค่าบำรุงมีอัตราดังนี้ 
10.1    สมาชิกสามัญ  ค่าจดทะเบียน และค่าบำรุง  200  บาท  (กรณีที่มีบุตรมากกว่า 1 คน ให้

เสียค่าเป็นสมาชิกลงทะเบียนคนเดียว) 
10.2    สมาชิกกิตติมศักดิ์ ย่อมได้รับเกียรติจากชมรม โดยไม่ต้องชำระค่าจดทะเบียนและค่า

บำรุง 
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หมวด  5 

สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
ข้อ 11 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก มีดังนี ้
                  11.1 มีสิทธิประดับเคร่ืองหมายของชมรม 
                  11.2 มีสิทธิสอบถาม ขอตรวจดูหลักฐาน และบัญชีต่างๆ ของชมรม 
                  11.3 มีสิทธิขอความช่วยเหลือ และได้รับประโยชน์จากชมรมได้ตามระเบียบท่ีกำหนด 
                  11.4 มีหน้าท่ีต้องชำระค่าจดทะเบียนและค่าบำรุง ตามท่ีชมรมกำหนดไว ้
                  11.5 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิเลือกตั้ง และรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของชมรม 
 
 

หมวด  6 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 
ข้อ 12 สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เม่ือ 
                   12.1   ตาย 
                   12.2   ลาออก 
                   12.3   เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 12.4 มีความประพฤติท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม และท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนโดยคะแนนเสียง  2  ใน  3  ของจำนวนสมาชิกท่ีเข้าประชุม ใหน้าย
ทะเบียนประกาศช่ือของผู้ท่ีขาดจากสมาชิกภาพและจำหน่ายช่ือออกจากทะเบียน 

ข้อ 13 สมาชิกผู้ใดมีความประสงค์จะขอลาออกจากสมาชิกภาพให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการบริหาร และให้มีผลตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารชมรม 

ข้อ 14 สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากคณะกรรมการบริหารชมรมและ
หรือชมรม 

 

หมวด  7 
คณะกรรมการบริหารชมรม 

 
ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารชมรมมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 21 คน อย่างมากไม่เก ิน 25 คน 

ประกอบด้วย ประธานชมรม 1 คน , รองประธาน 3 คน , เลขานุการ , เหรัญญิก , นายทะเบียนชมรม 
และตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม ทวิ ให้หัวหน้าสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
กรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานชมรม คนท่ี 1 

ข้อ 16 ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารจากสมาชิกของชมรม หรือสมาชิกกิตติมศักดิ ์ท่ีอยู่ในท่ีประชุม
นั้น  และไม่ใช่ครูประจำการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร 6 คน 
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ข้อ 17 ให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตามความในข้อ 16  ตกลงเลือกกันเอง เป็น

ประธานชมรม 1 คน เป็นรองประธานชมรม 2 คน ส่วนอีก 3 คน ให้เป็นกรรมการบริหารชมรมใน
ตำแหน่งอ่ืนใดสุดแล้วแต่ประธานชมรมจะพิจารณาเห็นควร 

ข้อ 18 ประธานชมรมพิจารณาแต่งตั ้งสมาชิกของชมรมที ่ไม่ใช่เป็นอาจารย์ประจำการในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการบริหารชมรม 10 คน 

ข้อ 19 ให้รองประธานชมรมคนที่ 1 ร่วมกับสมาชิกของชมรมที่เป็นอาจารย์ประจำการของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร พิจารณาเลือกสมาชิกของชมรมที่เป็นอาจารย์
ประจำการในวิทยาลัยฯ ๕ คน เสนอชื่อต่อประธานชมรมเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ชมรม ในกรณีที ่อาจารย์ว ิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร เป็น
กรรมการบริหารชมรมอยู่นั้นเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์ประจำการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ
วิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร ก็ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารชมรมและให้รองประธาน
คนท่ี 1 เสนอชื่ออาจารย์คนอื่นต่อประธานชมรมเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรม
แทนต่อไป 

ข้อ 20 คณะกรรมการบริหารชมรม ต้องประชุมกันครั้งแรกภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
เลือกกรรมการบริหารชมรม เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งหน้าที่ เลขานุการชมรม เหรัญญิกชมรม นาย
ทะเบียน และตำแหน่งอ่ืน ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในข้อ 15 วรรคแรก 

ข้อ 21 กรรมการบริหารชมรมแต่ละตำแหน่ง ให้มีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 
21.1 ประธานชมรม  มีอำนาจหน้าที่เป็นประธานในการประชุมใหญ่ ประธานคณะกรรมการ

บริหารเป็นผู้นำการบริหารกิจการและเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารชมรม 
21.2 รองประธานชมรม  มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของชมรมแทนประธานชมรมในเม่ือ

ประธานชมรมไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
21.3 เลขานุการชมรม  มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งประธานชมรมและเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา

งานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของชมรม จัดระเบียบวาระการประชุม และจัดงาน
สารบัญเก็บรักษาเอกสารและดำเนินงานของชมรมโดยทั่วไป ที่มิได้อยู่ในหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของชมรม 

21.4 เหรัญญิกชมรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
บัญชีงบดุลของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของชมรมไว้เพื่อตรวจสอบ 

 21.5 นายทะเบียนชมรม  มีหน้าท่ีจัดทำ และรักษาสมุดทะเบียนประวัติสมาชิก 
21.6 ปฏิคมชมรม  มีหน้าที ่ต้อนรับและให้บริการแก่มวลสมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ                   

ท่ีชมรมจัดข้ึน 
21.7 ประชาสัมพันธ์ชมรม  มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมท้ัง

สมาชิกได้รับทราบความก้าวหน้าตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม 
21.8 สาราณียกร  มีหน้าที่จัดทำวารสาร หนังสือรายงานประจำปี ให้กับสมาชิกในการประชุม

ใหญ่ประจำปี เพื่อรายงานให้สมาชิกได้รับทราบ 
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21.9 ท่ีปรึกษาชมรม  มีหน้าท่ีให้คำปรึกษาในเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารชมรมขอคำปรึกษาใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานของชมรมฯ 
ข้อ 22 คณะกรรมการบริหารชมรมมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการของชมรม ตามวัตถุประสงค์ของ     

ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ ของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งไม่ขัดต่อข้อบังคับ ทั้งมีอำนาจแต่งต้ัง
คณะอนกุรรมการเพื่อดำเนินการใดๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 23 คณะกรรมการบริหารชมรมอาจตั้งแผนกใดแผนกหน่ึง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ 
ข้อ 24 คณะกรรมการบริหารชมรม มีอำนาจตราระเบียบข้ึนใช้บังคับกิจการของชมรมได้ 
ข้อ 25 คณะกรรมการบริหารชมรม ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี เฉพาะตำแหน่งประธานชมรม 

เลขานุการชมรม เหรัญญิกชมรม จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 คราว ติดต่อกันไม่ได้ 
ข้อ 26 การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนจึงจะเป็น

องค์ประชุม มติของกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ช้ีขาด 
ข้อ 27 กรรมการบริหารชมรมแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 27.1 บรรลุนิติภาวะ 
 27.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 27.3 เป็นสมาชิกสามัญของชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ   
                           กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 28 กรรมการบริหารชมรมพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
 28.1 อยู่ในตำแหน่งครบ 2 ปี 
 28.2 ตายหรือลาออก 
 28.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับชมรม ข้อ 27 
 28.4 ต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท 

28.5 ถ้าประธานชมรมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ ให้รองประธานชมรมคน
ท่ี 1 ดำรงตำแหน่งแทน 

28.6 ถ้ารองประธานชมรมคนที่ 1 พ้นจากตำแหน่ง ให้รองประธานชมรมคนที่ 2 ดำรงตำแหน่ง
แทนถ้ารองประธานชมรมคนที่ 2 พ้นจากตำแหน่งให้รองประธานชมรมคนที่ 3 ดำรง
ตำแหน่งแทน  ถ้ารองประธานคนท่ี 3 พ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานชมรมแต่งต้ังกรรมการ 
บริหารสมาคมคนใดคนหน่ึงท่ีได้รับเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ดำรงตำแหน่งแทน 

28.7 ถ้ากรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งให้ประธานชมรม แต่งตั้งสมาชิกสามัญที่เห็นสมควร
และเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทน 

ข้อ 29 ทวิ กรรมการบริหารชมรมตามข้อ 28.5, 28.6, 28.7 ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้
เท่ากำหนดเวลาของผู้ท่ีตนแทน 
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หมวด  8 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 30 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกๆ ปีภายในเดือนตุลาคม เพื่อพิจารณากิจการของชมรม 
              ดังต่อไปนี้ 
 30.1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 30.2 คณะกรรมการบริหารชมรมแถลงผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
 30.3 พิจารณารับรองงบดุล 
 30.4 เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารชมรม เม่ือถึงกำหนดตามวาระในข้อ 28 
 30.5 เลือกต้ังผู้สอบบัญชีชมรม 
 3.06 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อ 31 องค์ประชุมใหญ่ ต้องประกอบด้วยสมาชิกเข้าประชุม ไม่น้อยกว่า 300 คน ของสมาชิกทั้งหมด                 

จ ึงจะเป็นองค์ประชุม การประชุมใหญ่คราวใด มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม                           
ให้คณะกรรมการบริหารชมรมเรียกประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใน14 วัน และครั้งนี้จะมีสมาชิก
ประชุมไม่ว่ามากน้อยเท่าใดให้เป็นองค์ประชุม 

ข้อ 32 มติของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมากหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 
ข้อ 33 การประชุมใหญ่วิสามัญ จะกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการบริหารชมรมเห็นสมควรหรือสมาชิกมี

จำนวนไม่น้อยกว่าคร่ึงของสมาชิกสามัญท้ังหมด ลงช่ือในหนังสือร้องขอต่อกรรมการบริหารชมรม 
ก็ให้คณะกรรมการบริหารชมรมจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกขอภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือนั้น การประชุมใหญ่วิสามัญให้ถือองค์ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่
สามัญ 

ข้อ 34 ในการประชุมใหญ่ทุกคร้ัง ให้ประธานท่ีประชุมเลือกเลขานุการ 1 คน 
ข้อ 35 ให้ท่ีประชุมใหญ่มีอำนาจตราระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ 
ข้อ 36 หนังสือเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ต้องส่งถึงสมาชิกก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันในหนังสือ

นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมด้วย ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งใดจะต้อง
รับรองรายงานการประชุม และหรือรับรองงบดุล ให้ส่งสำเนารายงานการประชุม และหรือรับรอง    
งบดุล ให้ส่งสำเนารายงานการประชุม และหรือสำเนางบดุลไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมใหญ่
นั้นด้วย 

 
 
 
 

 171 



 
หมวด  9 
การเงิน 

 
ข้อ 37 เงินของชมรมให้นำไปฝากธนาคาร สุดแต่คณะกรรมการบริหารชมรมจะเหน็สมควร การส่ังจ่ายเงิน

ในเช็คหรือต๋ัวส่ังจ่ายเงิน จะต้องมีลายมือช่ือของประธานชมรม และเหรัญญิกชมรมลงลายมือช่ือ
ร่วมกันทุกคร้ัง ให้เหรัญญิกชมรมมีอำนาจเก็บรักษาเงินได้ไม่เกนิ จำนวน 10,000 บาท 

ข้อ 38 ประธานชมรมมีสิทธิ์สั่งจ่ายเงินในกิจกรรมของชมรม ตามวัตถุประสงค์ได้ครั้งละไม่เกินวงเงิน 
100,000 บาท และต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมทราบ  ในการประชุมคราว
ถัดไป ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชมรมก่อน 

ข้อ 39 การรับเงินที่มีผู้บริจาคบำรุงชมรมหรือได้มาโดยวิธีอื่นๆ เหรัญญิกจะต้องทำใบเสร็จรับเงินให้ไว้แก่                
ผู้บริจาคเพื่อเป็นหลักฐานและในใบเสร็จรับเงินนั้นจะต้องมีลายมือช่ือของเหรัญญิกและผู้รับเงินทุกคร้ัง 

ข้อ 40 เหรัญญิกชมรมจะต้องเก็บ และรักษาบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีทรัพยสิ์นและบัญชีหนี้สิน ตลอดจน
บัญชี อย่างอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นทุกชนิด เพื่อแสดงฐานะของชมรมโดยถูกต้อง ท้ังจะต้องเก็บรักษาเอกสาร
ใบสำคัญ 

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชีชมรม ต้องไม่เป็นกรรมการบริหาร หรือลูกจ้างของชมรม 
ข้อ 42 ผู้สอบบัญชีชมรม มีอำนาจตรวจสรรพเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการบัญชีของชมรม และในการสอบบัญชีมี

อำนาจสอบถามกรรมการบริหาร และพนักงานใดๆ ของชมรมได้ 
ข้อ 43 ให้ทำบัญชีงบดุลประจำปี ซ่ึงส้ินสุดลงตามปีการศึกษา เพื่อแสดงฐานะการเงินของชมรม เม่ือผู้สอบ

บัญชีรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารชมรม เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่ของชมรม 
ข้อ 44 ในการใช้จ่ายเงินประจำปีของชมรม ต้องทำเป็นงบประมาณประจำปี 
 

หมวด  10 
การแก้ไขข้อบงัคับ 

 

ข้อ 45 ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และองค์ประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม ให้ส่งร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมไปพร้อมกับหนังสือเรียก
ประชุมด้วย 
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หมวด   11 
การเลิกชมรม 

ข้อ 46 ชมรมจะเลิกได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 9 ใน 10 ของสมาชิก
ที่มาประชุมให้ทรัพย์สินของชมรมทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ แก่โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ  
เพื่อผลประโยชน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

 

หมวด 12 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 47  การตีความหมายในข้อบังคับของชมรม  หากเป็นท่ีสงสัยให้ประธานชมรมเป็นผู้ช้ีขาด 
ข้อ 48 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาใช้บังคับ  ในเมื่อข้อบังคับชมรม/

สมาคมมิได้กำหนดไว้โดยอนุโลม 
 

หมวด 13 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 49  ข้อบังคับฉบับนี ้นั้นให้เริ ่มใช้บังคับได้นับตั ้งแต่วันที ่ได้รับอนุญาตให้จัดตั ้งชมรมจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เป็นต้นไป 

ข้อ 50   เม่ือชมรมได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง  ก็ให้ถือว่าผู้เร่ิมก่อการท้ังหมดเป็นสมาชิกสามัญ 
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ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่  สามัญประจำป ี
ชมรมผู้ปกครองและอาจารย์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  กรุงเทพมหานคร 
พุทธศักราช  2549 

*********************************************** 
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 35 ของข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี                
อรรถวิทย์พณิชยการ  กรุงเทพมหานคร  พุทธศักราช  2549  และโดยมติท่ีประชุมใหญ่ของชมรมเห็นสมควร 
ให้ตราระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของชมรมข้ึนไว้ดังนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า“ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของชมรมผู้ปกครองและอาจารย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  กรุงเทพมหานคร  พุทธศักราช  2549 
ข้อ 2   ให้ใช้ระเบียบนี้ได้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศไปแล้ว  90  วัน 

หมวด 1 
อำนาจและหน้าท่ีของประธานและเลขานุการท่ีประชุม 

 

ข้อ ๓   ประธานมีอำนาจและหน้าท่ีดงันี้ 
3.1  เป็นประธานของท่ีประชุม 

 3.2  ควบคุมและดำเนนิกิจการของท่ีประชุม 
 3.3  มีอำนาจและหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวใ้นข้อบังคับชมรม  หรือตามท่ีกำหนดไวใ้นระเบียบนี ้
ข้อ 4  เลขานุการมีอำนาจและหน้าท่ีดังนี ้
 4.1  จดรายงานการประชุม 
 4.2  ปฏิบัติการตามคำส่ัง หรือการมอบหมายของประธาน 
 4.3  ปฏิบัติการตามท่ีกำหนดไวใ้นข้อบังคับนี้ 
 4.4  ยืนยนัมติของท่ีประชุมไปยังผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
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หมวด  2 

การเลือกกรรมการบริหาร 
ข้อ 5 ในการเลือกกรรมการบริหาร  6  คน  ตามความในข้อ  16  ของข้อบังคับของชมรม  สมาชิกแต่ละ

คนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกท่ีอยู่ในท่ีประชุมได้หนึ่งช่ือ  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกวา่ 
5  คน  ถ้ามีการเสนอชื่อไม่เกิน   6  คน  ให้ถือว่าทั้ง  6  คน  นั้นได้รับเลือก  การออกเสียงให้ใช้วิธี
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

         5.1  ให้เขียนช่ือผู้ถูกเสนอลงบนแผ่นกระดาษท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดให้ 
        5.2  ให้เลือกได้ไม่เกิน  6  คน 

ข้อ 6   ให้ผู้เป็นประธานเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่า  5  คน  และไม่เกิน  9  คน  เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
กรรมการตรวจนับคะแนนไม่มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร  ผู ้ได้คะแนนสูงสุด
ตามลำดับ 6 คนแรก เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันเกินกว่า 6 คน ให้ใช้วิธีจับฉลากให้
ประธานประกาศช่ือผู้ท่ีได้รับเลือกต่อท่ีประชุม 

ข้อ 7 สมาชิกท่ีเข้ามาในท่ีประชุม ระหว่างการนับคะแนนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 8 ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้ามีสมาชิกเสนอโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ขอให้มีการ

นับคะแนนเสียงใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่นั้นได้ตามท่ีเสนอ 
 

หมวด  3 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 9 ในการประชุมใหญ่ให้ท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมตามลำดับเว้น
แต่ท่ีประชุมจะได้มีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 10 สมาชิกผู้ใดมีความประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อท่ีประชุมให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ   เม่ือประธานอนุญาต
แล้วจึงยืนข้ึนกล่าวได้ 

ข้อ 11 รายงานการประชุมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลขานุการที่ประชุมส่งมอบต่อเลขานุการของชมรม
ภายใน 3 วัน เพื่อดำเนินการต่อไป และให้นำเสนอท่ีประชุมใหญ่ในคราวต่อไปเพื่อทราบ 
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หมวด  4 
การเสนอญัตต ิ

 
ข้อ 12 โดยปกติญัตติทั ้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหารญัตติที ่คณะ

กรรมการบริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอไม่ว่าจะเป็นญัตติที่ต้องเสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือหรือไม่ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้เว้นแต่ระเบียบนี้จะได้
กำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมญัตติจะกระทำได้ ต่อเมื่อที่ประชุม
เห็นชอบด้วย การถอนญัตติจะกระทำได้ ต้องขอถอนก่อนท่ีจะจัดญัตติเข้า  ระเบียบวาระ 

ข้อ 13 ญัตติท่ีไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือคือ 
                13.1 ขอให้เปล่ียนระเบียบวาระการประชุม 
                13.2 ญัตติขอให้ลงมติ 
                13.3 ญัตติขอให้ปิดอภิปราย 
                13.4 ญัตติท่ีประธานเห็นสมควรอนุญาต 
ข้อ 14 ญัตติที่ตกไปแล้วไม่ให้นำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนออีกภายใน 2 ปี ญัตติใดเมื่อถึงวาระ

พิจารณาในท่ีประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอไม่อยู่ในท่ีประชุมให้ถือว่าญัตตินั้นตกไป 

 

หมวด  5 
การอภิปราย 

 

ข้อ 15 ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน คือ ผู้เสนอญัตติการอภิปรายในอันดับต่อไป จะต้องเป็นการอภิปรายสลับกัน
ระหว่างฝ่ายท่ีเห็นด้วยกับฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดท่ีไม่มีผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจึง
จะมีสิทธิ์อภิปรายซ้อนได้ การอภิปรายที่เป็นกลาง ให้กระทำได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็น
วาระของฝ่ายใด 

ข้อ 16 การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น และต้องไม่ซ้ำซาก วนเวียน หรือซ้ำกับผู้อื่น หรือเสียดสีบุคคลใด 
หรือใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำให้เสื ่อมเกียรติของที่ประชุม  
และห้ามกล่าวถึงพระนามของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อของบุคคลใด ๆ โดยไม่จำเป็น ถ้าหากผู้ใด
ละเมิดข้อความในวรรคก่อน ประธานมีอำนาจตักเตือนห้ามปรามให้ถอนถ้อยคำหรือบังคับให้กล่าว
คำขอขมาในที่ประชุมได้ ในกรณีที่ขัดคำสั่งประธาน และก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำ
การให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุมประธานมีอำนาจสั่งมิให้ผู้นั้นอภิปรายในเรื่องนั้นต่อไปหรือสั่งให้
ออกไปจากท่ีประชุมภายในกำหนดเวลาที่ประธานเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 17 การอภิปรายเป็นอันยุติเม่ือ 
                17.1 ไม่มีผู้อภิปราย 
                17.2 ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว 
                17.3 ท่ีประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 
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หมวด  6 
การลงมติ 

ข้อ 18 การลงมติวินิจฉัยข้อปัญหาให้ถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่ในข้อบังคับชมรมผู้ปกครองและอาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นสมาชิกคน
หนึ่งให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด การออกเสียงช้ีขาดไม่จำเป็นท่ีจะต้องให้เหตุผล 

ข้อ 19 การออกเสียงลงคะแนนมี  2 วิธี คือ 
                 19.1 เปิดเผย 
                 19.2 ลงคะแนนลับ 

ก. การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยใหใ้ช้วิธีปฏิบัติยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 
ข. การออกเสียงลงคะแนนลับให้เขียนเคร่ืองหมายลงบนแผ่นกระดาษท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดใหผู้้เห็นดว้ย

ให้เขียนเคร่ืองหมายถูก ( )   ผู้ไม่เห็นดว้ยให้เขียนเคร่ืองหมายผิด (  ) ส่วนท่ีไม่ออกเสียงให้
เขียนเคร่ืองหมายลบ ( - ) 

ข้อ 20 เม่ือนับคะแนนเสียงเสร็จแล้วใหป้ระธานประกาศมตินัน้ต่อท่ีประชุมทันที 
 

หมวด  7 
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 21 การขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้จะกระทำได้โดยคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิก สำหรับสมาชิก
ต้องเสนอเป็นญัตติ โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และต้องกำหนดหลักการ และเหตุผล
ประกอบในข้อที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติมโดยชัดเจน ระเบียบนี้จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติ
ของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมให้ส่งร่าง
ระเบียบท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติมไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย 

 

      ลงช่ือ 
                   (                                        ) 
                ประธานชมรม  
      ตราไว้ ณ วันท่ี…………………………  
      ประกาศ ณ วนัท่ี…………………………  
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ท่ี 18/2555 

เรื่อง  ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติท่ัวไปสำหรับนักศึกษา 

พ.ศ.2555 
************************************ 

เพื่อให้การปฏิบัติตนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบ  เรียบร้อยมีวินัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่จะอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ทางวิทยาลัยฯ จึงวางระเบียบปฏิบัติท่ัวไปดังนี้ 

ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยระเบียบ
ปฏิบัติท่ัวไป พ.ศ. 2555” 

 ข้อ  2 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนดังนี้ 
2.1  เช่ือฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของอาจารย์ทุกท่าน 
2.2 แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาทุกคร้ังท่ีมาเรียนหรือมาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
2.3 มาวิทยาลัยฯ ให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ (เวลา 08.10 น.) 
2.4 เมื ่อเข้าในวิทยาลัยฯ แล้ว  จะออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ต้องมีเหตุผล               

อันควรและได้รับอนุญาตก่อนทุกคร้ัง 
2.5 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่  รุ่นพี่ประพฤติ ปฏิบัติ

ตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้อง 
2.6 ควรตรงไปและกลับระหว่างบ้านกับวิทยาลัยฯ ไม่แวะไปตามสถานท่ี ต่าง ๆ 

ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษา 
2.7 เมื ่อมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน  ผู ้ปกครองต้องแจ้งให้ทางวิทยาลัยฯ                 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.8 ช่วยประหยัดการใช้น้ำ ไฟฟ้า  และวัสดุส้ินเปลืองของทางวิทยาลัยฯ 
2.9 ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
2.10 ทำความเคารพอาจารย์ทุกท่าน  ท้ังภายในบริเวณวิทยาลัยฯ และนอก วิทยาลัยฯ 
2.11 รู้จักกล่าวคำว่าสวัสดี  ขอบคุณและขอโทษในโอกาสอันควร 
2.12 รู้จักรักษาระเบียบวินัยท้ังขณะเวลาเรียน  และขณะมีกิจกรรม 
2.13 ไม่ตกแต่งเคร่ืองประดับ  และไม่นำของมีค่ามาวิทยาลัยฯ 
2.14 ไม่ไว้เล็บ ทำเล็บ  แต่งหน้า  หรือตัดผมตามแฟช่ันต่าง ๆ 

 

179 



2.15 ไม่นำสินค้า  และบริการทุกประเภทมาจำหน่ายในวิทยาลัยฯ 
2.16 ไม่นำหนังสือ  เอกสาร  แผ่นปลิว  มาแจก  หรือมาติดในวิทยาลัยฯ 
2.17 ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณวิทยาลัยฯ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

ทางวิทยาลัยฯ 
2.18 ไม่เข้าไปในบริเวณบ้านพักคนงานก่อนได้รับอนุญาต 
2.19 ไม่นำอาหารหรือเคร่ืองดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียน  หรือบริเวณท่ี

ทางวิทยาลัยฯ ห้าม 
2.20 สุภาพ  อ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป 
2.21 ไม่กล่าวคำหยาบ  หรือพูดส่อเสียด 
2.22 ไม่ประพฤติส่ิงใดให้เป็นท่ีเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียงของวิทยาลัยฯ 

 

ข้อ  3 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555  เป็นต้นไป 
   
ประกาศ   ณ  วันท่ี  2  เมษายน  2555 
 
 

      ( ดร.สมศักดิ์    รุ่งเรือง ) 
               ผู้อำนวยการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ท่ี 19/2555 

เรื่อง  ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาวทิยาลัยฯ สายและลาออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ 

พ.ศ.2555 
********************************* 

เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลา  ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน
วิทยาลัยฯ  จึงวางระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเม่ือมาวิทยาลัยฯ สายดังนี้ 

ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติเม่ือมาวิทยาลัยฯ สายและการลาออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2555” 
 ข้อ  2 นักเรียนท่ีมาสาย  จะต้องปฏิบัติตนดังนี้ 

2.1 เมื่อมาไม่ทันเข้าแถว ระหว่างเวลา 08.10-08.30 น.ห้ามนักศึกษาเข้าไปในแถว 
โดยไม่ได้รับอนุญาต  ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่มนักศึกษาท่ีมาสาย  และอยู่ในความ
ดูแลของอาจารย์เวร 

2.2 เม่ือมาไม่ทันเรียนหลัง  08.30 น.ให้ปฏิบัติดังนี้ 
2.2.1     รายงานตัวต่ออาจารย์เวร 
2.2.2 แสดงหนังสือของผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษา  มีความจำเป็นที่เป็น

สาเหตุท่ีทำให้นักศึกษามาวิทยาลัยฯ สาย 
2.3 การบันทึกนักศึกษามาสาย 

2.3.1      ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  และแจ้งผู้ปกครองทราบ 
2.3.2 นักศึกษามาสายเกิน  5  ครั้ง  ใน  1  ภาคเรียนจะถูกตัดคะแนนความ

ประพฤติคร้ังละ  5  คะแนน 
ข้อ  3 นักศึกษาท่ีจะลาออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ จะต้องปฏิบัติตนดังนี้ 

3.1 เม่ือนักศึกษามีความจำเป็นต้องลาออกนอกบริเวณวทิยาลัยฯ ให้นำจดหมายขอ
อนุญาตของผู้ปกครองมามอบให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุญาตออกนอก
บริเวณวิทยาลัยฯ โดยขอรับแบบอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ที่สำนัก
กิจการนักศึกษา 

3.2 ให้นักศึกษานำแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ไปขออนุญาตจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์หัวหน้าระดับและฝ่ายกิจการนักศึกษา  และลงชื่อใน
สมุดออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ  จึงจะออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ได้ และ
นักศึกษาจะต้องใช้  แบบอนุญาต   1ใบ  ต่อ  1  คน เท่านั้น 

3.3 ให้นักศึกษาแสดงบัตรอนุญาตต่อ รปภ. ประตูของวิทยาลัยฯ 
3.4 ให้นักศึกษานำบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ติดตัวไปในขณะอยู่

นอกบริเวณวิทยาลัยฯ  เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยฯ แล้ว 

181 



 
 
 
ข้อ  4 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม  2555 

 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี  2  เมษายน  2555 
 
 
 
      ( ดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง ) 
               ผู้อำนวยการ 
                 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ท่ี  20/2555 

เร่ือง  ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการวา่ด้วยมาตรการเก่ียวกับความปลอดภยัของนักศึกษา 
พ.ศ. 2555 

********************************* 
 

 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาทางวิทยาลัยฯ จึงได้วางมาตรการเป็นระเบยีบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษาดังนี้  

ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการว่าด้วยมาตรการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษา พ.ศ.2555” 

 ข้อ 2   ให้ยกเลิก ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของนักศึกษา  พ.ศ.2540   และใช้ระเบียบฉบับนี้แทนนับต้ังแต่วันประกาศ 

 ข้อ  3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนดังนี้ 
3.1 นักศึกษาจะต้องมาวิทยาลัยฯ ให้ทันเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด  และเมื่อเลิกเรียนแล้ว 

รีบกลับบ้านทันที หากจะทำกิจกรรมอื ่นใดต่อทางวิทยาลัยฯ อนุญาตให้อยู ่ได้ 
ไม่เกิน  18.00 น. หากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดนี้นักศึกษาจะต้องขออนุญาตต่อ
ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไปและต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบล่วงหน้าก่อน 

3.2 ในกรณีท่ีวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติทาง  
วิทยาลัยฯ  จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเพื่อขออนุญาตก่อนทุกคร้ัง 

3.3 ไม่อนุญาตนักศึกษานำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด 
มาวิทยาลัยฯ 

3.4 ไม่อนุญาตนักศึกษานำของมีค่ามาวิทยาลัยฯ  เพราะจะทำให้เกิดสูญหายได้ ถ้านักศึกษา
คนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้และของเกิดสูญหายทางวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3.5 ในกรณีที ่นักศึกษานำรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ มาวิทยาลัยฯ จะต้องแลกบัตร  
รับบัตรทุกครั้ง และในกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

3.6 นักศึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนที่ประสงค์จะมาติดต่อกับวิทยาลัยฯ 
หรือเพื ่อรับนักศึกษาซ่ึงเป็นบุตรหลาน   ให้ติดต่อท่ีสำนักกิจการนักศึกษาก่อน   
เพื่อทางวิทยาลัยฯจะได้ตามนักศึกษาให้ไม่อนุญาตผู้ปกครองเดินข้ึนไปบนอาคารเรียน
เพื่อตามหานักศึกษาเอง 
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3.7 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื ่องแบบของวิทยาลัยฯ เข้าไปในสถานที ่ดังนี้  

โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านเกมส์ ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเครื่องดื่มผสม 
แอลกอฮอล์ จำหน่ายในเวลาที่มีการเรียนการสอน และยังมีสถานะภาพเป็นนักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ อยู่ในขณะน้ัน 

 
ข้อ  4  ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม  2555 
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 เมษายน  2555 

 

   
 

     ( ดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง ) 
               ผู้อำนวยการ 
                                                                     วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ท่ี 21/2555 
เรื่อง  ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติตนในการเรียนและการใช้อาคารเรียน 

พ.ศ.2555 
**************************** 

 

 เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ทางวิทยาลัยฯ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื ่อรักษาสิ ่งแวดล้อมทางการเรียนรู ้ที ่มีลักษณะ 
ที่จะเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ที่ดี  ทางวิทยาลัยฯ จึงวางระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนในการเรียนและการใช้   
อาคารเรียนดังนี้    
 

ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการว่าด้วยการปฏิบัติตน 
ในการเรียน  และการใช้อาคารเรียน พ.ศ.2555” 

ข้อ  2 ให้ยกเลิก ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยการเรียนและการใช้
อาคารเรียน พ.ศ. 2540   และใช้ระเบียบฉบับนี้แทนนับต้ังแต่วันประกาศ 

 ข้อ  3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนในการเรียน  และการใช้อาคารเรียนดังนี้ 
3.1 เมื่ออยู่ในเวลาเรียนไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ในห้องสอนหรือไม่ นักศึกษาจะต้องนั่งประจำ

โต๊ะให้เรียบร้อย และต้องรักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนอย่างเคร่งครัด การลุกเดิน
หรือออกนอกห้องเรียน  และส่งเสียงอึกทึกไม่ใช่วิสัยของนักศึกษาท่ีดีจะพึงกระทำ 

3.2 ระหว่างเวลาเรียน หากมีความประสงค์จะออกนอกห้องเรียนจะต้องขออนุญาตอาจารย์
ผู้สอนก่อน 

3.3 นักศ ึกษาพ ึงต ั ้ งใจเร ียน  เช ื ่อฟ ังคำสอนของอาจารย ์ผ ู ้สอนด ้วยความเคารพ                            
และไม่แสดงกิริยาไม่สมควร 

3.4 ชั่วโมงใดที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในชั่วโมงนั้น
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือขออนุญาตต่ออาจารย์ด้วยตนเองก่อน 

3.5 เม่ือย้ายห้องเรียนระหว่างเรียนให้เดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบ 
3.6 นักศึกษาต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณวิทยาลัยฯ ให้ทิ้งกระดาษหรือสิ่งของ 
       อ่ืนๆ  ลงในถังขยะ 
3.7 ไม่อนุญาตนักศึกษาเก็บหนังสือเรียน เอาเศษกระดาษหรือสิ่งของอื่น ๆไว้ในโต๊ะเรียน 

ทางวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรักษาห้องเรียนให้เป็นระเบียบ 
3.8 ไม่อนุญาตนักศึกษานำอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิดข้ึนไปรับประทานบนอาคารเรียน 
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3.9  ไม่อนุญาตนักศึกษาเล่นฟุตบอล  ตะกร้อ  ปิงปอง  วิ่งไล่จับ  และเกมส์อ่ืน  ๆบนอาคารเรียน 
3.10 นักศึกษามีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติของวิทยาลัยฯ การทำลายสิ่งของในชั้นเรียน 
        การขีดเขียนฝาผนังและโต๊ะเรียน  รวมทั้งการทำลายอุปกรณ์อ่ืน  ๆถือเป็นความผิดร้ายแรง 

ข้อ  4  ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม  2555 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เมษายน  2555 
 
 
      ( ดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง )  
               ผู้อำนวยการ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ท่ี 22/2555 
เรื่อง  ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ว่าด้วยการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
พ.ศ. 2555 

*********************************** 
 เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัย  และมีจริยธรรมยิ่งขึ้นทาง
วิทยาลัยฯ จึงได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาดังนี้   
 

 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  ว่าด้วยการลงโทษการ
ตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา  พ.ศ.2553”   
 ข้อ  2 ให้ยกเลิก ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยการลงโทษการตัด
คะแนนความประพฤติของนักศึกษา พ.ศ. 2548  และใช้ระเบียบฉบับนี้แทนนับต้ังแต่วันประกาศ 
 ข้อ  3 นิยามศัพท์ในระเบียบนี้ 

“วิทยาลัยฯ”  หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 “ผู้อำนวยการ”  หมายถึง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 “ผู้ช่วยผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้ช่วยผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 “รองผู้อำนวยการ” หมายถึง  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

อรรถวิทย์พณิชยการ 
“อาจารย์”  หมายถึง  อาจารย์ท้ังท่ีเป็นอาจารย์ประจำ และอาจารย์ 
                                                                    พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
“นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
“ผู้ปกครอง”  หมายถึง  ผู้ท่ีได้ลงช่ือเป็นผู้ปกครองนักศึกษาในเอกสาร 

                                                                                มอบตัวนักศึกษาท่ีให้ไว้กับทางวิทยาลัยฯ 
“อาจารย์ปกครองระดับช้ัน”        หมายถึง อาจารย์ท่านหนึ่งในระดับช้ันเรียนหนึ่งท่ีได้รับ 

                                                                                  มอบหมายให้ทำหน้าท่ีตัวแทนอาจารย์ปกครอง 
                                                                                  ในช้ันเรียนนั้น 

“คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา”   หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  ผู้อำนวยการ  
ให้หน้าท่ี ปกครองนักศึกษาในระดับ ปวช.  และ ปวส.  
คณะหนึ่ง 

 “คณะกรรมการฝ่ายบริหาร”       หมายถึง คณะกรรมการประกอบด ้วยผ ู ้อำนวยการ  
                                                                                  ท ี ่ปร ึกษา  ผ ู ้ จ ั ดการ  ผ ู ้ ช ่ วยผ ู ้ จ ั ดการรอง 
             ผู้อำนวยการทุกฝ่าย 
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 ข้อ  4 การลงโทษนักศึกษาท่ีกระทำความผิด  จะปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
4.1 เตือนด้วยวาจา  หรือบันทึกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักศึกษาลงลายมือช่ือ

รับทราบ 
4.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 
4.3 เชิญผู้ปกครองมาพบและทำทัณฑ์บน 
4.4 พิจารณาให้ออก 

ข้อ  5 การลงโทษแต่ละข้ันตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 
5.1 อาจารย์เมื่อพบนักศึกษากระทำความผิดให้แจ้งหรือรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ                      

อาจารย์ปกครองระดับชั้น  โดยระบุความผิด  วัน  เวลา  และสถานที่ที่นักศึกษากระทำ
ความผิดให้ชัดเจน แล้วนักศึกษาผู้กระทำความผิดลงลายมือชื่อในแบบแจ้งการกระทำ
ความผิด 

5.2 อาจารย์ปกครองระดับชั้น ส่งแบบกระทำความผิดให้อาจารย์ประจำชั้นของนักศึกษา                         
ผู้นั้นทราบ และลงลายมือชื่อแล้วส่งให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการ 
ต่อไป 

5.3 ให้ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษาท่ีกระทำความผิด  ถูกตัดคะแนนไม่เกิน  10  คะแนนและแจ้งให้
ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ ส่วนความผิดที่ถูกตัดคะแนนเกิน   
10 คะแนนให้นำเข้าคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื ่อพิจารณาลงโทษแล้ว
นำเสนอผู้อำนวยการ 

5.4 ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาที่มี 
ความผิด ถูกตัดคะแนนเกิน 10  คะแนน 

5.5 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืออาจารย์ปกครองระดับชั้นแจ้งผลอนุมัติในข้อ 5.3  
และ 5.4  เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุความผิดและคะแนนที่ถูกตัดรวมทั้งคะแนนที่ถูก
ตัดสะสม ครั้งสุดท้ายต่ออาจารย์ประจำชั้นทราบ และเชิญผู้ปกครองพบ เพื่อรับทราบ
ความผิดและคะแนนท่ีถูกตัด 

ข้อ  6 ความผิดท่ีต้องลงโทษ 
6.1 ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ 1 – 5 คะแนน 

6.1.1      กล่าววาจาไม่สุภาพ 
6.1.2      แต่งกายผิดระเบียบ 
6.1.3 ทรงผมผิดระเบียบ 
6.1.4 ใช้เคร่ืองประดับท่ีไม่เหมาะสม 
6.1.5 ย้อมดัดหรือเปล่ียนสีผม 
6.1.6 มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด 
6.1.7 มาวิทยาลัยฯ สาย เม่ือมีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนครบ  5 คร้ัง  ใน  1  ภาคเรียน 
6.1.8 วางตัวไม่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ 
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6.1.9 นำอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิดข้ึนไปบนอาคารเรียน 
6.1.10 ซ้ือหรือรับประทานอาหารนอกบริเวณวิทยาลัยฯ เม่ืออยู่ในเวลาเรียน 
6.1.11 นำของมีค่าและเคร่ืองเล่นท่ีไม่เหมาะสมมาวิทยาลัยฯ 
6.1.12 ไม่ทำความเคารพอาจารย์ 
6.1.13 ไม่เข้าช้ันเรียนตามตารางสอน 
6.1.14 ไม่สำรวมกิริยามารยาทในบริเวณวิทยาลัยฯ 
6.1.15 ไม่รักษาความสะอาดสถานที่  ทำให้อาคารเรียนสกปรก  เช่น  ไม่ทิ้งขยะในท่ี

กำหนด 
6.1.16 ไม่รักษาระเบียบวินัยของห้องเรียนและของวิทยาลัยฯ 
6.1.17 ไม่ติดบัตรประจำตัวนักศึกษาในวันมาเรียนตลอดเวลา ในสถานศึกษาตามท่ี

วิทยาลัยฯ กำหนด 
6.2   ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ  6 –10  คะแนน  

6.2.1     ขีดเขียนฝาผนังโต๊ะเรียนแผ่นป้ายและส่วนประกอบอาคารต่าง ๆ 
6.2.2     หนีออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ในเวลาก่อนกำหนด 
6.2.3 ทะเลาะวิวาทกันสถานเบา  ไม่มีอาวุธ 
6.2.4 เล่นกันโดยประมาท  ทำให้เกิดบาดแผล 
6.2.5 นำหนังสือลามกอนาจารมาวิทยาลัยฯ  หรือมีอยู่ในครอบครอง 
6.2.6 มีอุปกรณ์การพนัน 
6.2.7 สูบหรือมีบุหร่ีไว้ในครอบครอง 
6.2.8 นำประทัด  ดอกไม้ไฟ  มาวิทยาลัยฯ หรือมีอยู่ในครอบครอง 
6.2.9 แต่งกายในชุดเคร่ืองแบบนักศึกษาไม่เรียบร้อย  เม่ืออยู่นอกบริเวณวิทยาลัยฯ 
6.2.10 กล่าววาจาทำให้ผู้อ่ืนเสียหาย 
6.2.11 กล่าววาจาข่มขู่ผู้อ่ืน 
6.2.12 ยุยงหรือกล่ันแกล้งผู้อ่ืน 
6.2.13 ใช้ช่ือหรือเลขประจำตัวผู้อ่ืน 
6.2.14 เล่นบนอาคารเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น และต่อ   

ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 
6.2.15 ไม่สำรวมกิริยามารยาทนอกบริเวณวิทยาลัยฯ  ขณะอยู่ในเคร่ืองแบบนักศึกษา 
6.2.16 รูดบัตรแทนผู้อ่ืนซ่ึงไม่ใช่ของตน 

6.3   ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ  11 – 20 คะแนน 
6.3.1     มีหรือดื่มสุรา  เสพส่ิงเสพติด หรือมีพยานหลักฐานว่าไปดื่มสุราเสพส่ิงเสพติด 

ในสภาพนักศึกษา 
6.3.2 เล่นการพนัน 
6.3.3 ทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 
6.3.4 ทุจริตในการสอบ 
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6.3.5 ปลอมแปลงลายมือช่ือในเอกสารที่ติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
6.3.6 แจกเอกสารหรือจำหน่ายส่ิงของโดยไม่ได้รับอนุญาต 
6.3.7 แต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษาเข้าไปในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา 
6.3.8 ทะเลาะวิวาทชกต่อยสถานหนักในวิทยาลัยฯ 
6.3.9 กล่าวคำหยาบต่อหน้าอาจารย์ 

6.4   ความผิดท่ีต้องตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ  21 – 30  คะแนน  และทำทัณฑ์บน 
6.4.1    ลักขโมย  หรือพกพาอาวุธ  เช่น  มีด  สนับมือ ฯลฯ  มาวิทยาลัยฯ 
6.4.2    ข่มขู่รีดไถเพื่อนนักศึกษา  หรือนักศึกษารุ่นน้อง 
6.4.3    แสดงกิริยากระด้างกระเดื่องหรือแสดงกิริยาดูหม่ินสบประมาทอาจารย์ 
6.4.4    ถ่ายภาพ ส่งภาพ หรือข้อความท่ีทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานศึกษาและ 

     บุคคลอ่ืน 
6.4.5    ทะเลาะวิวาทชกต่อยกับบุคคลภายนอก หรือในท่ีสาธารณะ 

6.5  ความผิดท่ีต้องคัดช่ือออก 
6.5.1      มีวัตถุระเบิด  หรืออาวุธปืน 
6.5.2     ใช้อาวุธข่มขู่  หรือทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
6.5.3 ความผิดฐานชู้สาว 
6.5.4 ทำผิดกฎหมายอาญา โดยศาลพิพากษาลงโทษความผิดแล้ว 
6.5.5 เป็นหัวหน้าในการก่อกวน  กระด้างกระเดื่องต่อสถานศึกษา 
6.5.6 เป็นหัวหน้าหรือชักนำให้มีการทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษาและ หมู่คณะ 
6.5.7 ติดยาเสพติดหรือนำเข้ามาจำหน่ายในสถานศึกษา 
6.5.8 ทำร้ายร่างกายอาจารย์ทุกกรณี 
6.5.9 ฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาเห็นสมควรให้คัดช่ือออก 
6.5.10 เสพส่ิงเสพติดร้ายแรงตั้งแต่กัญชาข้ึนไป 
6.5.11 นำบุคคลภายนอกเข้ามาในวิทยาลัยฯ  และก่อการทะเลาะวิวาท หรือทำให้เกิด

ความเสียหายกับทางวิทยาลัยฯ 
6.5.12 ชักชวนบุคคลอ่ืนให้มาทำร้ายหรือก่อการทะเลาะวิวาท 
6.5.13 เป็นผู้นำหรือร่วมการประท้วง ต่อต้าน คัดขืนคำสั่งของวิทยาลัยฯ สร้างความ

แตกแยกสามัคคี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของวิทยาลัยฯ 
ข้อ  7 ความผิดลักษณะอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุในระเบียบนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะเปรียบเทียบความผิด  และลงโทษตามระเบียบนี้  และระเบียบอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ  8 ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ 

8.1 ให้คิดคะแนนท่ีถูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษาแยกเป็นระดับ ปวช.  และระดับ  
ปวส. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง  (20)  คะแนน  สำนักกิจการ
นักศึกษาดำเนินการการแจ้งผู้ปกครอง อาจารย์หัวหน้าระดับ อาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา รับทราบผลการตัดคะแนนของนักศึกษา 
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8.2 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมเกิน  (20)  คะแนนขึ้นไปถ้ากระทำ
ผิด ถูกตัดคะแนนความประพฤติอีก ให้สำนักกิจการนักศึกษาดำเนินการแจ้ง
ผู ้ปกครองรับทราบ และเชิญพบรองผู ้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อ
รับทราบความผิด และทำสัญญาควบคุมความประพฤติ 

8.3 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง  (30)  คะแนน ให้พักการเรียน 
 2-5 วัน  ตามลักษณะของความผิด  และเชิญผู ้ปกครองมาทำทัณฑ์บนกับ                     
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ควบคุมความประพฤติของ นักศึกษาห้ามมิ
ให้กระทำความผิดอีก 

8.4 นักศึกษาที ่ถ ูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง  (40)  คะแนน  ให้เชิญ
ผู้ปกครองมาพบรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อรับทราบความผิด การ
ทำทัณฑ์บนของนักศึกษา  คร้ังสุดท้าย   นักศึกษาระดับ ปวช.  และนักศึกษาระดบั 
ปวส. ไม่มีสิทธิศึกษาต่อในช้ันต่อไป  

8.5 นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง  (50)  คะแนน ให้เชิญผู้ปกครอง
มาพบรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา รับทราบผลที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ต่อไป คือ จะถูกพิจารณาให้ออก 

ข้อ  9 การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาทุกคร้ัง  ฝ่ายสถิติของสำนักกิจการนักศึกษา มีหน้าท่ี
รวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติ  ทำคะแนนความประพฤติสะสมทำรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ข้อ  10 นักศึกษาที ่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ จะได้รับการพิจารณาลดโทษให้ในกรณีท่ี 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา พิจารณาเห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประพฤติตนดีขึ้นอย่าง
สม่ำเสมอและไม่กระทำความผิดอีกเลยโดยให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาทำเรื่องเสนอผู้อำนวยการ
เพื่อพิจารณาลดโทษ 

ข้อ  11  ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม  2555 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เมษายน  2555 
 
 
 

 

          ( ดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง ) 
                    ผู้อำนวยการ 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ท่ี 23/2555 

เรื่อง  ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ว่าด้วยการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

พ.ศ. 2555 
***************************** 

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคน ทางวิทยาลัยฯ จึงได้วางระเบียบและแนวปฏิบัติของนักศึกษาในการ
ร่วมกิจกรรมกับทางวิทยาลัยฯ  ดังนี้ 

ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยการร่วมกิจกรรม                      
ของนักศึกษา พ.ศ. 2555” 

ข้อ  2 ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยการร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา พ.ศ. 2540  และใช้ระเบียบฉบับนี้แทนนับต้ังแต่วันประกาศ 

ข้อ  3  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนดังนี้ 
3.1 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยฯ จัดให้ 
3.2 นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือเชียร์หรือผู้สนับสนุนการเชียร์ตามแต่

ความสามารถ  และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
3.3 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  ตามความสามารถและความเหมาะสมของ

แต่ละบุคคล 
3.4 เม่ือทางวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนานักศึกษาท่ีนับถือพุทธศาสนาทุกคน

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงและปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้องตาม
พุทธศาสนิกชน (สำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตามหลักศาสนานั้น ๆ) 

3.5 เมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ มาขอความร่วมมือจาก นักศึกษา
ให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมไดต้ามความสมัครใจ 

ข้อ  4  นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดให้โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรแก่อาจารย์ 
ผู้ควบคุมกิจกรรมนั้น ๆ ทราบทางวิทยาลัยฯ จะถือว่านักศึกษาผู้นั้นขาดการร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด  ซ่ึง
จะมีผลให้นักศึกษาผู้นั้นไม่ผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด และส่งผลให้นักศึกษาไม่จบตาม
หลักสูตร 

ข้อ  5  ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม  2555 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เมษายน  2555 
 
          ( ดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง ) 
                    ผู้อำนวยการ 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ท่ี 24/2555 

เรื่อง  ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ว่าด้วยการใช้บัตรนักศึกษา 

พ.ศ. 2555 
********************************* 

 เพื่อให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่รู้จักเวลาเป็นสำคัญ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้วางระเบียบว่าด้วยการใช้บัตร
นักศึกษา ดังนี้    
 

 ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการว่าด้วยเรื่องการใช้บัตร
นักศึกษา  เม่ือมาถึงวิทยาลัยฯ และเวลาเลิกเรียน  พ.ศ. 2555” 
 ข้อ  2 ให้ยกเลิก ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าด้วยการใช้บัตรนักศึกษา 
พ.ศ. 2540  และใช้ระเบียบฉบับนี้แทนนับต้ังแต่วันประกาศ 
 ข้อ  3 ทุกวันที่มีการเรียนการสอน  นักศึกษาต้องรูดบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เพื่อตรวจสอบ
เวลาเรียน  
 ข้อ  4 นักศึกษาจะต้องคล้องบัตรนักศึกษาตลอดเวลาที่อยู่วิทยาลัยฯโดยใช้สายคล้อง ตามแบบท่ี
วิทยาลัยฯ กำหนด 

ข้อ  5 นักศึกษาที ่ลืมนำบัตรนักศึกษามาต้องติดต่อขอทำบัตรแทนที ่ฝ่ายกิจการนักศึกษา                           
เพื่อบันทึก เวลาเรียนและนักศึกษาต้องติดบัตรแทนบัตรนักศึกษา นักศึกษาจะต้องนำบัตรแทนส่งคืนหลัง              
เลิกเรียน 
 ข้อ  6 ในกรณีที่บัตรหาย   หรือชำรุด  นักศึกษามาคำขออนุญาตทำบัตรใหม่ที่สำนักการกิจการ
นักศึกษา ก่อนติดต่อท่ีสำนักการคลัง 
 ข้อ  7 นักศึกษาท่ีมาเรียนแต่ลืมรูดบัตรจะถือว่านักศึกษาขาดเรียนในวันนั้น ๆ 
 ข้อ  8 นักศึกษาท่ีรูดบัตรช่วงเช้าแล้วแต่ไม่ได้รูดบัตรกลับ  จะถือว่านักศึกษาคนนั้นหนีเรียน 
 ข้อ  9 ไม่อนุญาตให้รูดบัตรแทนกัน  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 ข้อ  10 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันท่ี  25  พฤษภาคม  2555 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เมษายน  2555 
  
 
 
 

 

     ( ดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง ) 
               ผู้อำนวยการ 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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คำส่ังวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ท่ี 39/2565 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเอกชนในระบบกรุงเทพมหานคร 
ประเภทไป-กลับ 

__________________________ 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีนโยบายในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นอันตราย

ต่อนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน จึงได้

กำหนดให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVD-19) และให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. ท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย 

1. ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง 
2. อาจารย์กัลยา รุ่งเรือง 
3. อาจารย์เลอพงษ์ วัชรมัย 
4. อาจารย์สรยศ รุ่งเรือง 
5. อาจารย์ผาสุข พูลวัฒนะ 
6. อาจารย์ศิริ  ซำมาซา 
7. ดร.ภัทรดา  รุ่งเรือง 
8. อาจารย์ชนภา ป้ันสมบุญ 
9. อาจารย์ตะวัน อ่อนน้อม 
10. อาจารย์สืบศรี ทองวิเชียร 

หน้าที่  1. ให้คำปรึกษาในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. ให้ความเหน็ชอบและเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติ 
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2.  คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 1.  อาจารย์ตะวัน  อ่อนน้อม  หัวหน้าคณะทำงาน 
 2.  อาจารย์ศิริ  ซำมาซา   รองหัวหน้าคณะทำงาน 
 3.  อาจารย์ชนภา  ป้ันสมบุญ  รองหัวหน้าคณะทำงาน 
 4.  อาจารย์ปิยะพงษ ์ ชัยประเสริฐ  คณะทำงาน 
 5.  อาจารย์สุรศักดิ ์ คุณดิลกสิโรดม  คณะทำงาน 
 6.  อาจารย์เข็มเพชร ศรีเกียรติวงค์  คณะทำงาน 
 7.  อาจารย์มาโนชน์ เมธาพุฒิพงษส์กุล คณะทำงาน 
 8.  อาจารย์ปราณ ี ฟองทอง  คณะทำงาน 
   10. อาจารย์ตติยาภรณ ์ นิลเหม   คณะทำงาน 
 11. อาจารย์ยุพนิ  รอดไผ่ล้อม  คณะทำงาน 
 12. อาจารย์ท่ีปรึกษา ปวช. 1 ทุกท่าน  คณะทำงาน 
 13. อาจารย์ท่ีปรึกษา ปวช. 2 ทุกท่าน  คณะทำงาน 
 14. อาจารย์ท่ีปรึกษา ปวช. 3 ทุกท่าน  คณะทำงาน 
 15. อาจารย์ท่ีปรึกษา ปวส. 1 ทุกท่าน  คณะทำงาน 
 16. อาจารย์ท่ีปรึกษา ปวส. 2 ทุกท่าน  คณะทำงาน 
 หน้าท่ี จดัเตรียมความพร้อมทุกด้านตามข้อกำหนดในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี
กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ป้องกนัโควิดของกรุงเทพมหานคร กำหนด 
 

3.  คณะกรรมการจัดการเรียนรู้และบูรณาการกิจกรรมและพัฒนาครู บุคลากร ประกอบด้วย 
 1.  อาจารย์ศิริ  ซำมาซา   หัวหน้าคณะ 
 2.  อาจารย์วิชาญ  หงษ์บิน   รองหัวหน้าคณะ 
 3.  หัวหน้าสาขาวิชา    คณะทำงาน 
 4.  ครูเจ้าหน้าท่ีสำนักวิชาการ   คณะทำงาน 
 5.  ครูเจ้าหน้าท่ีสำนักบุคคล   คณะทำงาน 
 หน้าท่ี จดัระบบการเรียนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคและอ่ืน ๆ ท่ี
กำหนดตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบดว้ย 
 1.  อาจารย์ผาสุข  พูลวัฒนะ  หัวหน้าคณะทำงาน 
 2.  อาจารย์สืบศรี  ทองวิเชียร  รองหัวหน้าทำงาน 
 3.  อาจารย์ชูช่ืน  สุดสวาสดิ์  รองหัวหน้าทำงาน 
 4.  คณะอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสำนักการคลัง  คณะทำงาน 
 หน้าท่ี จดัทำงบประมาณการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจดัทำส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ให้เรียบร้อยเหมาะสมตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำ  
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5.  คณะกรรมการจัดทำรายงาน ประกอบดว้ย 
 1.  อาจารย์ชนภา  ป้ันสมบุญ  หัวหน้าคณะทำงาน 
 2.  อาจารย์กุลนลิน คงเพ็ชรศักดิ ์  รองหัวหน้าคณะ 
 3.  เจ้าหน้าท่ีสำนักเลขานุการ   คณะทำงาน 
 4.  เจ้าหน้าท่ีสำนักกจิการนกัศึกษา  คณะทำงาน 
 หน้าท่ี จดัทำเอกสารรายงานเพ่ือเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

6.  คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 1.  อาจารย์อภชิาติ   ธนะพงษ ์  หัวหน้าคณะทำงาน 
 2.  นางสาวกนกออม บุญมาเลิศ  คณะทำงาน 

3.  บุคลากร เจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน  
 หน้าท่ี จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในการจัดทำสื่อ และประสานกับแผนกหน่วยงาน               
ท่ีต้องใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการดำเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า2019 
 

7.  คณะกรรมการบริการด้านสุขภาวะและส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
 1.  อาจารย์ละออ   อุบลแย้ม  หัวหน้าคณะทำงาน 
 2.  นางสาวพรทิพย ์ ทอกบุญมา  คณะทำงาน 
 3.  นางสาวศรัญญา เจริญสุข   คณะทำงาน 
 4.  คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะทำงาน 
 หน้าท่ี จัดทำการประชาสัมพันธ์การป้องกัน โรคระบาดท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการประชาสัมพันธ์  
 

 ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมมือจัดประชุมวางแผนในการดำเนินการเพื่อให้การจัดทำเรื ่องท่ี
เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  ให้เรียบร้อย ตามข้อกำหนดของทาง
ราชการบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยต่อไป 
 
    ส่ัง ณ วันท่ี  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

    
ลงช่ือ 

                 (ดร. สมศักดิ์  รุ่งเรือง) 
                                                    ผู้อำนวยการ 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงิน 
กองทนุเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 

(สำหรบัสถานศึกษา) 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยมืเงิน  เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี 
 

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู ้ยืมเงิน   ตาม  “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา”  เรื ่อง  “หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการเป็นผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู ้ก ู ้ย ืมเงิน  
พ.ศ.  2544”   และฉบับที่ 2   พ.ศ. 2546 นักเรียน/นักศึกษาผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ผู้กู้ยืมรายใหม่ 
และรายเก่า (ต่อเนื ่อง) นอกจากเป็นผู้มี “สัญชาติไทย” แล้ว จะต้องอยู ่ในหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี                            
รายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1) รายได้รวมของนักเรียน/นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ในกรณีท่ี
บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง 

 (2) รายได้รวมของนักเรียน/นักศึกษา  ผู้ขอกู้ยืม  รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง  ในกรณีท่ี
ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 

 (3) รายได้รวมของนักเรียน/นักศึกษา  ผู้ขอกู้ยืม  รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอ
กู้ยืม ได้ทำการสมรสแล้ว 

2.  เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
3. เป็นผู้ทีมีความประพฤติดี  ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ท่ีมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ  เป็นต้น 

4. เป็นผู ้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
โรงเรียนสถานศึกษาหรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ                            
กระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืนๆ  รัฐวิสาหกิจ 

5. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
6. ไม่เป็นผู้ท่ีทำงานประจำในระหว่างศึกษา 
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
9. ต้องมีอายุในขณะท่ีขอกู้ โดยเม่ือนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี 

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
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สำหรับผู้กู้รายเก่าท่ีพ้นสภาพจากสถานศึกษาหนึ่งเนื่องจากผลการเรียน เม่ือสมัครเข้าเรียนใน

สถานศึกษา เดมิหรือสถานศึกษาใหม่  ใหส้ถานศึกษาท่ีจะรับเข้าใหม่มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าจะกู้ยืมได้
หรือไม่และให้พิจารณาเป็นราย ๆ โดยใช้เกณฑ์เดียวกับผู้กู้รายใหม่แต่ใช้วงเงินผู้กู้ต่อเนื่อง 

 
ปีการศึกษา 2563  กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดให้เงินกู้เพื่อการศึกษามี 2 ลักษณะ

ดังต่อไปนี ้
ลักษณะท่ี 1    เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา  ให้แกน่ักศึกษาหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเนื่องกับการศึกษา 

บาท/ราย/ป ี

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ป ี

รวม 
บาท/ราย/ป ี

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 21,600 35,600 
2. ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 36,000 57,000 
3. ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า 
3.1)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  คหกรรม   และ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 
25,000 

 

 
36,000 

 
61,000 

 
        ลักษณะท่ี  2   เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นกัศึกษา ท่ีศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักซ่ึงมี
ความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ  
 

     ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน 
 

ระดับชั้นการศึกษา/ประเภทวิชา ทุกสาขา 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับ

การศึกษาบาท/ราย/ป ี
1.ปวท/ปวส. 
 1.1 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม
และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 
ทุกสาขาวิชา 25,000 

 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพือ่การศึกษา  
 1.  เงินกู้ยืมท่ีจา่ยเข้าบัญชีของสถานศึกษา  ได้แก่  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

2.  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน  นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่  ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย     
ส่วนตัว) 
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หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยมื (ผู้กู้รายเก่าเล่ือนชั้นปี) 

- เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดหีรือผ่านเกณฑ์การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา  
- ผู้กู้ยืมต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ช่ัวโมงในปี

การศึกษาก่อนหน้าท่ีจะขอกูย้ืม ซ่ึงโครงการฯ ท่ีผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการ
เรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการ 

 

แนวปฏิบตัิในการคัดกรองผูกู้้ยืม ประจำปกีารศึกษา 2563 
       ปวช. และปวส. (ผู้กู้รายเก่าเล่ือนชั้นป)ี 

- เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดีผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา    
- มีหลักฐาน / เอกสาร การเข้าร่วมโครงการ จิตอาสาไม่น้อยกว่า  36 ชั่วโมง ในปีการศึกษาก่อน

หน้าที่จะขอกู้ยืม   ผู้กู้ยืมสามารถเข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษาจัด  หน่วยงานราชการ องค์กรการ
กุศล หรือสถานสงเคราะห์ต่างๆ  

 

ขั้นตอนการขอกู้เงิน  กยศ. 
 นักเรียน นักศึกษา ต้องดำเนินการขอกู้ยืมผ่านระบบ  ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl..studentloan.or.th     
โดยให้ปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ  โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์  1 ช่ัวโมง 
2. นักศึกษากรอกแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ  กยศ.DSL หรือ กยศ Connect   
3. รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู ้ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณา                   

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี  ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้ 
4. ผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้                       

เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ 
5. ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงินเข้ามาทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ  โดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน  2  ชุด                   

(ต้นฉบับและคู่ฉบับ) ดำเนินการให้ผู้ค้ำประกัน  พยาน  และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลงนาม               
ในสัญญาท้ัง  2  ฉบับ  พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพ่ือส่งให้สถานศึกษา 

6. ติดต่อสถานศึกษา  เพื ่อลงนามและตรวจสอบจำนวนเงินขอกู ้  ในแบบลงทะเบียน /  แบบยืนยัน 
จำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพโดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนผ่านระบบ 

7. นักเรียน  นักศึกษา  รอรับเงินค่าครองชีพเม่ือเปิดเทอม  ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย 
 ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน  (ข้อใดข้อหนึ่ง) 

1. บิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง 
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวติ  ให้ผู้ปกครองท่ีรับอุปการะเล้ียงดูลงนามแทน 
3. บุคคลท่ีประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือ 
4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยนิยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดยีวได ้
5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน 
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การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคล ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
              1.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว 
                   เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
 2.  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
              3.  หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยมืศึกษาอยู ่

 การชำระเงินคืน 
  ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้  ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเองต่อ
นาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปจากปีที่สำเร็จการศึกษา  หรือเลิกการศึกษา  
โดยผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้คืน  หลังสำเร็จการศึกษา หรือ เลิกการศึกษาแล้ว  2  ปี  ภายในวันที่  5  กรกฏาคม
ของปีท่ีครบกำหนดชำระหนี้ 
  หลักเกณฑ์การชำระเงินคืน 

1. ชำระงวดแรก  เมื่อครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก  จะต้องเริ่มชำระเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 
ของวงเงินท่ีกู้ยืมไป ภายในวันท่ี  5  กรกฎาคม 

2. ชำระงวดต่อไป ในการชำระหนี้งวดต่อไป  เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเงินต้นตามท่ี                
กยศ. กำหนดไว้ในแต่ ละปีพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี  ของเงินต้นในสัญญา ให้เสร็จส้ิน
ภายใน  15  ปี  นับจากวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก 

3. ระวังเบี้ยปรับ  หากเกิดผิดนัดชำระหนี้หลังวันที่  5  กรกฎาคม  จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตรา              
ร้อยละ 12 ต่อปี  ของเงินต้นท่ีค้างชำระในงวดนั้น  และหากค้างชำระหนี้เกิน  12  เดือน  เสียเบ้ีย
ปรับร้อยละ 18 ต่อปี 

4. สิทธิประโยชน์   หากชำระหนี ้คืนบางส่วนก่อนวันครบกำหนดเริ ่มผ่อนชำระเงินงวดแรก                          
(ช่วงปลอดหน้ี)  ไม่ต้องเสียดอกเบ้ีย 

 

วิธีการชำระหนี้ 
1. การติดต่อในครั ้งแรก  ผู ้ก ู ้ย ืมทุกรายการต้องติดต่อแสดงตนในการชำระหนี ้ที ่  บมจ. 

ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา 
1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชำระหน้ี และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้  โดยมีระยะเวลาผ่อน

ชำระหน้ีต้ังแต่ 1 ปี  เป็นต้นไป  แต่ไม่เกิน  15  ปี 
1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตามรายการผ่อนชำระหน้ีจากธนาคารเพือ่ผู้กู้ยืมจะไดน้ำเงินเข้าบัญชีก่อนวนั

ครบกำหนดชำระของทุกปี 
1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย  เพื่อใช้ในการหักบัญชีการชำระหนี้โดย

อัตโนมัติซ่ึงอาจเป็นบัญชีเดิมท่ีผู้กู้เปิดไว้ในขณะทำสัญญา 
1.5 หากประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีออมทรัพย์โดยขอเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับแจ้งสาขาให้ทำ

การเปล่ียนแปลงเลขที่บัญชีใหม่ด้วย 
1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารคร้ังละ  10  บาท 
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2. การชำระหนี้คร้ังต่อไปสามารถดำเนินการได้โดย 

2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้  โดยต้องนำเงินเข้าบัญชี                 
ก่อนวันท่ี  5  กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชำระหน้ีเป็นรายปี)  หรือก่อนวันท่ี  5  ของทุกเดือน  
(กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน)  ทั้งนี้  ผู้กู้ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับเงินต้นที่ต้องชำระกับ
งวดท่ีค้างชำระ (หากมี)  และดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับ (หากมี) 

2.2 ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  ผู้กู้ยืมชำระเงินมากกว่า  หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่า
จำนวนเงินงวดที่ต้องชำระก็ได้  หรือ  กรณีชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา  ผู้กู ้ยืมจะ
ได้รับเงินเพื่อชำระหนี้กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน 

3. การชำระหนี้ก่อนกำหนด  ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วง
ก่อนสำเร็จการศึกษา  หรือช่วงระยะเวลาปลอดหน้ี  2  ปี ได้ โดยไม่เสียดอกเบ้ีย 

Hot Line  และการสอบถามยอดหน้ี 
1. ทาง Internet  http://www.studentloan.ktb.co.th  โดยป้อนรหัสผ่านเป็นเลขบัตรประจำตัว

ประชาชนและวัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) ของตนเอง 
2. ทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  หมายเลข  1551 

3. ทางตู้  ATM  ของ  บมจ.  ธนาคารกรุงไทย 
4. ทาง  HELP DESK  หมายเลข  0-2208-8699 
5. สาขา  บมจ.  ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และตระหนักดีถึง

ปัญหาสำหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี และมีความต้ังใจจริงในการศึกษา จึงได้มีการจัดสรรกองทุนสำหรับ

แต่ละปีการศึกษาดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจัดสรรสำหรับนักศึกษาดังนี้ 
- ทุนเรียนดีเยี่ยม สำหรับนักศึกษาทุกสาขา ทุกระดับช้ันปี 
- ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
- ทุนความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล, Cheer Leader, ดนตรี) 

2. เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล  เพื่อจัดให้สำหรับนักศึกษาท่ีเรียนดี มีความประพฤติดี                  
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อได้รับมอบทุนการศึกษา ทางวิทยาลัยฯ มีการดูแลทั้งด้านการเรียน                         
และด้านจริยธรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เหมาะสมมีระเบียบวินัยท่ีดีต่อไป 

 

 
 นักศึกษาจะได้รับการคุ ้มครองอุบัติเหตุ โดยวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญากับ บริษัท ไทยไพบูลย์                            
โดยได้รับความคุ้มครองต้ังแต่ 1 พฤษภาคม  2565  ถึง 30  เมษายน  2566   ของปีถัดไป 
 นักศึกษาจะได้รับค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ของการประสบอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ในวงเงิน                            
ไม่เกิน 10,000 บาท และในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
กรณีเสียชีว ิตจากลอบทำร้ายจะได้รับค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท กรณีเสียชีว ิตจาก
มอเตอร์ไซค์จะได้รับค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยผู้มีสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอค่าสินไหม
ทดแทนตามระเบียบท่ีสำนักบุคคลของวิทยาลัยฯซ่ึงสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์    
โรงพยาบาลศิครินทร์  และโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ กรณีที ่ เข ้ารับการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลอื่น และนักศึกษาได้ชำระค่ารักษาพยาบาลไปก่อนล่วงหน้าให้นำเอกสาร  และหลักฐาน 
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองจากสถานพยาบาล ติดต่อที่สำนักงานบุคคล เพื่อดำเนินการแจ้งบริษัท
ประกันขอรับค่าสินไหมทดแทนต่อไป 
หมายเหตุ : นักศึกษาจะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้อง สำรองจ่าย แต่ต้องมีบัตรประกัน
อุบัติ้หตุและบัตรประชาชน  ตัวจริงแสดงต่อโรงพยาบาลทั้ง 3 โรงพยาบาลที่ระบุไว้บนหน้าบัตรประกัน
อุบัติเหตุ       
             

1. ทุนการศึกษา  ต่อ   115  

บริการและสวัสดิการ

2.  การประกันอุบัติเหตุ ต่อ 107  
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ที่ตั้งอาคารรุ่งเรือง 1 ชั้น 2  ให้บริการนักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนเสริมในตาราง เรียนซ่อมเสริม
ภาคฤดูร้อน และแนะนำแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนของนักศึกษา เพื่อให้เรียนจบตามหลักสูตร ในเวลาท่ี
กำหนด 

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง  1 ชั้น 1  ให้บริการนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ

นักศึกษาดูแลความเรียบร้อย ระเบียบวินัย และความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา  ศึกษาตลอด

หลักสูตร 

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 2 ชั้น 1 ห้อง 214  ให้บริการนักศึกษา ทางด้านการรับชำระค่าธรรมเนียมการ

เรียนต่าง ๆ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่

เวลา 07.00 – 19.00 น. 

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 2 ชั้น 1  ห้อง 213  ให้บริการในเรื่องของงานเอกสารจดหมายถึงนักศึกษาจาก

บุคคลภายนอก  จัดทำระเบียบวาระการประชุม  ดูแลงานโต้ตอบจดหมายเข้า-ออกภายนอกวิทยาลัยฯ  และดูแล 

นัดหมายการประชุม 

 

 

 

 

 

3. สำนักวิชาการ    ต่อ   126 , 127 , 128  

4. สำนักกิจการนักศึกษา   ตอ่  122 , 123  

5. สำนักการคลัง   ต่อ 109 , 110,  111 , 112 

6. สำนักเลขานุการ    ต่อ  108 
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           ตั้งที่อาคารรุ่งเรือง 2 ชั้น 1 ให้การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก  และด้านอนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมไทย  ศูนย์ดุร ิยางคศิลป์  เชียร์ลีดเดอร์ อีกทั ้งยังให้บริการเรื ่องอาคารสถานที ่  และ

สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 

 
 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 2 ชั้น 1  ห้อง 212  ให้บริการแก่นักศึกษาในเรื่องการประกันอุบัติเหตุ ส่งใบเคลม

ประกันกับบริษัท และการเบิกเงินค่าอุบัติเหตุ  การผ่อนผันทหาร   

 
 

ที่ตั้งอาคาร  รุ่งเรือง 2  ชั้น 1  ห้อง 211  ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ    และการประกอบอาชีพ
กับนักเรียน นักศึกษาและชุมชน    งานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก   งานสื่อประชาสัมพันธ์หนังสือ
อนุสรณ์  วารสารเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารชื่อเสียงด้านวิชาการ  กิจกรรม  กีฬา  และความพร้อมในการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ ให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบ   
  

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 2 ชั้น 1  ให้บริการแก่นักศึกษา   เรื่องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาของ

นักศึกษา เช่น  ใบระเบียน ใบแจ้งผลการเรียน การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

ใบรับรองจบการศึกษา  การรับลงทะเบียน การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

โดยประสานกับสำนักการคลัง 

 

 

 

 

 

 

10. สำนักทะเบียน     ต่อ  114 ,  115 

7. สำนักกิจการพิเศษ  ต่อ  160 

8. สำนักงานบคุคล   ต่อ  107 

9. สำนักประชาสัมพันธ์ – การตลาด    ต่อ  101,102,103,104,105 
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ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 4  ด้านหลังโรงอาหาร ให้บริการเรื่อง สาธารณูปโภคต่าง ๆ  แก่นักศึกษา เช่น 

ไฟฟ้า ประปา และการรักษาความสะอาด การจัดภูมิทัศน์ ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับ สภาพปัจจุบันของ

นักศึกษาและสถานศึกษา 

 

 

ที่ตั ้งอาคาร รุ ่งเรือง 4 ชั้น 2  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูแลและ

ให้บริการนักศึกษาเร่ืองการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน 

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 4 ชั้น 2 วิทยาลัยฯ ได้นำระบบ Internet  มาใช้ในการบริหารการเรียนการสอน                           

ทำให้นักศึกษารู้จักการใช้ Internet เป็นอย่างดี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาอย่างมากในอนาคต และ 

นักศึกษาสามารถใช้ Internet ในการตรวจสอบผลการเรียน และรับทราบข่าวสารของวิทยาลัยฯ โดยผ่านทาง  

web site  ช่ือ www.atc.ac.th  

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 3 ชั้น 2 ห้อง 324 เพื่อสนองนโยบาย ของวิทยาลัยฯ ด้านอนุรักษ์ศิลปะ และ 

วัฒนธรรมไทย ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้น มีการจัดการฝึกซ้อมให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช. และ

ปวส. ที่สนใจ ศิลปะด้านการรำไทย ดนตรีไทย  ฝึกและนำออกแสดงตามงานต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน และ

ปลูกฝังให้เยาวชนอนุรักษ์  และร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย 

 

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 1ชั้น 3   ให้บริการนักศึกษาด้านการให้คำปรึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้าน
การเรียน     และบริการจัดหางานให้กับนักศึกษาที่ต้องการทำงานหรือหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคการศึกษา
ติดต่อกับหน่วยงานสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงาน และอบรมดูแล
นักศึกษาระหว่างฝึกงานกับสถานประกอบการ 
 

12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    ต่อ   149 

14. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย   ต่อ   139 

11. สำนักบริการ     ต่อ  145 

13. ศูนย์ Internet    ต่อ   150 

15. ศูนย์แนะแนวและจัดหางาน   ต่อ   134 
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ที่ตั ้งอาคาร รุ่งเรือง  ชั้น ลอย  ติดบันไดทางขึ้นชั้น 2  ให้การสนับสนุนกีฬาของวิทยาลัยฯ ทุก

ประเภท เพื่อเผยแพร่ชื ่อเสียงของวิทยาลัยฯ ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบและส่งเสริมให้เยาวชนได้มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
 

 

 

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 3 ชั้น 1  ให้การสนับสนุนดนตรีของวิทยาลัยฯ  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย

ฯเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ ภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
  

ที่ตั้งอาคารรุ่งเรือง 4 ชั้น 6  ห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศนักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาพบปะ

สนทนา เพื่อฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศ กับเจ้าของภาษาโดยตรงได้ 

 
 

                           ที่ตั้งอาคารรุ่งเรือง 4   ชั้น 2  ให้บริการซ่อมบำรุง พัฒนา ดูแลรักษา Hardware และ Software ของ

วิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   

 
 

 ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 4 ชั้น 2 ห้อง 4210  ให้บริการหนังสือประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ  CD-ROM 

โครงงาน  ตำราเรียน นิตยสาร วารสาร  จุลสาร กฤตภาค หนังสือพิมพ์ สื่อสิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในการ

ประกอบการเรียน  ค้นคว้าหาความรู้รอบตัว หรือสันทนาการ 

 
 

 ที ่ตั ้งอาคาร รุ ่งเรือง  3 ชั ้น 1  ให้บริการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น และให้ยาสามัญประจำบ้าน 

รักษาอาการป่วยเบื้องต้น และนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาล ในกรณีอาการรุนแรง เหนือวิสัยท่ีจะดูแลได้ 

 

20. ห้องสมุด    ต่อ   150 

21. ห้องพยาบาล   ต่อ  137 

17. ศูนย์ดุริยางคศิลป์   ต่อ 138 

16. ศูนย์กีฬา   ต่อ  144 

18.ศูนย์การศึกษานานาชาต ิ(International Program Center)  ต่อ   155 

19. ศูนย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ต่อ 149 
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  นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถสมัครเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน โดยต้องมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป  และผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 ปี จะได้รับการนำปลดจาก             
พลประจำการ เป็นทหารกองหนุน หากเรียนครบ 5 ปี จะได้รับการแต่งต้ังเป็นว่าท่ีร้อยตรี   ติดต่อสอบถามท่ี
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของวิทยาลัยฯ 
 

 
  

ที่ตั้งอาคาร รุ่งเรือง 2 ชั้น 1  เป็นสถานที่ขายสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค เช่น อุปกรณ์การเรียน 

ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม เครื่องแบบนักศึกษา หนังสือเรียน ให้กับนักศึกษาในราคาประหยัด และใช้เป็น

สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน  ของนักศึกษาสาขาวิชาการขาย ระดับ ปวช. และการตลาด ระดับ ปวส.  

 
 
 

ท่ีต้ังอาคารรุ่งเรือง 3  ช้ัน  1  เป็นสถานท่ีให้บริการด้านการเบิก - จ่าย  เกี่ยวกับอุปกรณ์ และคุรุภัณฑ์ 

 

 

ที่ตั้งอาคารรุ่งเรือง 1 ชั้น 3 เป็นห้องสำหรับรวบรวมข้อมูลวิจัยของวิทยาลัยฯ และให้คำปรึกษาด้าน

การวิจัย 

 

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

22. การศึกษาวิชาทหาร 

23. สหกรณ์ร้านค้า  ต่อ  117 

24. จัดซ้ือ ต่อ  159 

25. ศูนย์วิจัย  ต่อ  133 
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คณะกรรมการผู้จัดทำคู่มือ 

ท่ีปรึกษา 

1. ดร.สมศักดิ ์    รุ่งเรือง   ผู้อำนวยการ 

2. อาจารย์กัลยา   รุ่งเรือง   ท่ีปรึกษา 

3. อาจารย์เลอพงษ์ วัชรมัย   ท่ีปรึกษา 

4. อาจารย์สรยศ รุ่งเรือง   ผู้จัดการ 

5. อาจารย์ผาสุข พูลวัฒนะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

6. อาจารย์ศิริ  ซำมาซา   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

7. ดร.ภัทรดา  รุ่งเรือง   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

8. อาจารย์ชนภา ป้ันสมบุญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

9. อาจารย์ตะวัน  อ่อนน้อม  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

10. อาจารย์สืบศรี ทองวิเชียร  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

คณะบรรณาธิการ 

1. อาจารย์วิชาญ  หงษ์บิน  ฝ่ายหลักสูตร 

2. อาจารย์กุลนลิน  คงเพ็ชรศักดิ ์ ฝ่ายประวัติและโครงสร้างคณะกรรมการ 

3. อาจารย์สาริณ ี  รุ่งเรือง  ฝ่ายข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

4. นายอภิชาต ิ   ธนะพงษ ์ ฝ่ายสำรวจอุปกรณ์การเรียน / การสอน 

5. อาจารย์ตติยาภรณ ์  นิลเหม  ฝ่ายตรวจพิสูจน์อักษร 

6. นางสาวกนกออก  บุญมาเลิศ ฝ่ายออกแบบและตกแต่ง รูปเล่มคู่มือนักศึกษา 

7. อาจารย์สุรศักดิ์  คุณดิลกสิโรดม รักษาการผู้ช่วยสำนักกจิการนักศึกษา 
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