
 
 
 
 
 

  ประวัติโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน 
       

 โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน ตั้งอยูํที่ 266/9 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300   สังกัดกองโรงเรียนอาชีวศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 เมื่อวันที่   26   พฤษภาคม   2521    ได๎รับอนุญาตให๎เปิดสอนในประเภทอาชีวศึกษา    ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)   สาขาวิชาบัญชี    การขาย   การเลขานุการ   และแผนกธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาตํางประเทศ  หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ปีการศึกษา 2530  นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์  ได๎รับอนุญาตให๎เป็นผู๎รับใบอนุญาตของโรงเรียน
วิมลพณิชยการ   ศรียําน   จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   แทน  ดร. กมล   ชูทรัพย์   
ผู๎รับใบอนุญาตเดิมที่ถึงแกํกรรม 
 

 ปีการศึกษา 2530  โรงเรียนได๎รับอนุญาตให๎เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม    กลุํมถนัด
วิชาการบัญชี   กลุํมถนัดวิชาการขาย    กลุํมถนัดวิชาการเลขานุการ กลุํมถนัดวิชาบัญชีและบริการธุรกิจ
สถานพยาบาล  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  

 ปีการศึกษา    2531  ได๎ขอเปลี่ยนแปลงการใช๎หลักสูตร   ปวช.   พุทธศักราช   2524   ของกรม
อาชีวศึกษา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  เป็นหลักสูตร  ปวช.พุทธศักราช 2531 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสายวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  การขายและการเลขานุการ 
 

 ปีการศึกษา  2540    ได๎รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  ตั้งแตํปีการศึกษา   2541-2545    
 

 ปีการศึกษา 2541 ขอยกเลิกหลักสูตร ปวช.2524  กรมอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
กลุํมวิชาบริหารธุรกิจสถานพยาบาล 
 

 ปีการศึกษา   2542   ได๎รับอนุญาตให๎เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ปวส .  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  3  สาขาวิชา  คือ   สาขาการบัญชี  สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 ปีการศึกษา   2545     โรงเรียนได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบแรก  โดยสํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
 

 ปีการศึกษา  2549     ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอก   รอบสอง    จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)   โดยได๎รับคะแนนผลการประเมิน   ระดับ
สถานศึกษาอยูํในระดับดี   มีคะแนนเฉลี่ย  4.21     
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สีประจ าโรงเรียน 
ฟ้า - ขาว 

พุทธศาสนสุภาษิตของโรงเรียน 

 

นตฺถิ   ปญฺญาสมา  อาภา 
 

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 
 

ถึงจะสิ้นทรัพย์  ผู้มีปญัญาก็ยังเป็นอยูไ่ด ้
แตเ่พราะไม่ได้ปัญญา  แม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ 

 

 
สีศักดิ์สทิธิ์ประจ าโรงเรียน 

 

พระสยามเทวาธิราช 
พระพิฆเนศ 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน
“รูป เทียนส่องแสงสว่าง”

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนวิมลพณิชยการสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่านศรีย่าน
““รูปรูป  เทียนส่องแสงสว่างเทียนส่องแสงสว่าง””

ประกอบอาชพีสุจริต

ปญัญาความรู้

 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

ความหมายของสัญลักษณ์  รูปเทียนสํองแสงสวํางอยูํในกรอบสามเหลี่ยม  ภายใต๎รูป 
เป็นพุทธภาษิตประจําโรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ   
ใต๎พุทธภาษิตเป็นเส๎นขีดเรียงลงมา  5  เส๎น 

 
ความหมายของรูปเทียน   หมายถึง  แสงสวํางเปรียบดังปัญญาของมนุษย์ที่จะเป็น 

แสงที่สวํางเจิดจ๎ากวําแสงใด ๆ ในปฐพี  ตรงกับพุทธภาษิต 
ประจําโรงเรียนที่วํา  “นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา” 

 
กรอบรูปสามเหลี่ยม   หมายถึง  ความมั่นคงในชีวิตอันเนื่องมาจากการใช๎ปัญญา   

ความรู๎ที่ได๎รับการศึกษามาประกอบสัมมาอาชีพอันสุจริต 
 
ความหมายของเส้นตรง  5  เส้น  หมายถึง  โรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ   

ทั้งหมดซึ่งรวมกันเป็นสถาบันอันเป็นปึกแผํน 
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ปรัชญา  วิสัยทศัน ์ พันธกิจ 
        ระเบียบเป็นเลิศ  เชิดชูปัญญา 
  ใฝ่หาคุณธรรม  ล้ าหน้าวิชาการ 
  เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ  สันทัดกิจกรรม 
 
วิสัยทัศน ์
 มุํงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประเภทบริหารธุรกิจ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต๎องการของประเทศ บน
แนวทางสังคม เศรษฐกิจ ฐานความร๎ู    (Knowledge Base Economy Society)      ให๎ผู๎เรียนมีความร๎ู   
ความสามารถ    ทักษะวิชาชีพ   อยํางแท๎จริง   มีคุณธรรม จริยธรรม    คิดเป็นทําเป็น  แก๎ปัญหาเป็น    มี
ความคิดสร๎างสรรค์    และมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ    สามารถศึกษาตํอในระดับที่
สูงขึ้นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข   สร๎างคนดี  คนเกํง  ให๎แกํสังคมไทยในอนาคต   
 

พันธกิจ 
 โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  ได๎กําหนดพันธกิจเพื่อพัฒนาผู๎เรียนไว๎ดังนี้ 

1. มุํงพัฒนาการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องตามความต๎องการของสถานประกอบการ 
      และการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมแหํงการเรียนร๎ู 

 2.   สร๎างบุคลากรที่มีคุณภาพ  คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการเรียนร๎ูตลอดชีวิต 
 3. จัดการเรียนการสอน เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
 4. จัดการเรียนการสอนด๎านอาชีวศึกษาโดยเน๎นความร๎ู ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 
        ที่สอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจเพื่อไปสูํการเป็นสากล 
 5. พัฒนาองค์กรทั้งระบบอยํางตํอเนื่องบนพื้นฐานของความมีคุณภาพ 

6. พัฒนาปรับปรุง  สํงเสริมให๎ผู๎สอนสร๎างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
7. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎และก๎าว

ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
8. สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนและสถานประกอบการให๎มีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาหลักสูตร  ให๎สอดคล๎องกับสภาวะการมีงานทําและสภาวะเศรษฐกิจของสังคมโลก 
9. การจัดทําแผนการเรียนร๎ูแบบบูรณาการ 
10. การบริการทางวิชาการแกํชุมชน 
11. พัฒนาผู๎เรียนตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
12. สนับสนุนให๎บุคลากรจัดทําวิจัยในสถานศึกษาพัฒนาด๎านการเรียนการสอน 
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เพลงประจ าโรงเรียน 
 

เพลงมาร์ช ว.ม.พ. 
 

  เราเป็นชาวเหลําวิมลพณิชยการ 
  คือแหลํงสถานอบรมและบํมวิชา 
  อีกมารยาทเพรียบพร๎อมทั้งจรรยา 
  ตึกงามสงํารวยรมณ์ร่ืน ล๎วนชื่นใจ 
    ใจเราวิมล ทั่วทุกคนเขานิยมชมชื่อ 
    ยอมรับนับถือ ว.ม.พ. งามเดํนและวิไล 
    ชื่อเราลือเลื่องเกียรติฟุ้งเฟื่องไกล 
    เกริกก๎องเกรียงไกรยิ่งใหญํวิทยาการ 
  องค์พระวิฆเนศวรเจ๎า   โปรดชํวยปัดเป่าโพยภัยและประทาน 
  สติปัญญาศึกษาวิชาชาญ  เนาว์สุขสําราญชั่วกาลนิจนิรันดร์ 
    เราเป็นชาวเหลําวิมลพณิชยการ 
    กลมเกลียวสมานเรารักสมัครใจมั่น 
    ทั้งการเรียนเลํน เดํนพร๎อมดีครบครัน 
    มุํงหน๎าสร๎างสรรค์ ว.พ.ม. เรารุํงเรื่อง 
 

ศักดิศ์รี ว.ม.พ. 
 

  แดนนี้คือที่เราฝัน   รักมั่นผูกพันดวงใจ 
  สถานศึกษายิ่งใหญํ   ล้ําเลิศอําไพ ว.ม.พ. 
  แดนนี้ คือที่เราหวัง    ล๎วนต้ังจิตใจคอยรอ 
  สุดท๎ายตํางซึ้งใจพอ   เกียรติ ว.ม.พ. เกริกฤทธิ์โอฬาร 
  อ๎าองค์วิฆเนศวรเจ๎า   สถิต ณ ด๎าว สรวงทิพย์วิมาน 
  กราบขอพรพระโปรดประทาน  ชํวยดลบันดาลวิชาชาญดียิ่ง 
  หากแม๎นไปอยูํแดนไหน   ไกลใกล๎จะทําทกุสิ่ง 
  เปลํงแสงดุลเพชรพราวพริ้ง  สมศักดิ์ศรียิ่ง ว.ม.พ. 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
 หลักสูตรการเรียนการสอน  โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  มีหลักสูตรการเรียนการสอน   ดังนี ้
              1.  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545  ปรับปรุง พ.ศ.2546  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทพณิชยกรรม 
 
                                        สาขางานการบัญชี  
                                         สาขางานการขาย  
                                        สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
            2.  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรปรับปรุง 2543 สายวิชาบริหารธุรกิจ   
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สาขาที่เปิดสอนคือ 

 
                     สาขาวิชาการบัญชี   
                     สาขาวิชาการตลาด   
                     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  แก้ไขปรับปรุง  2546 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ 
 

 ผู๎สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวิชาพณิชยการ      จะต๎องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตําง    ๆ    และ เข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
ไมํน๎อยกวํา  102  หนํวยกิต  ดังโครงสร๎างตํอไปนี้ 
 

1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมํน๎อยกวํา      26 หนํวยกิต 
 1.1  วิชาสามัญทั่วไป    18  หนํวยกิต 
 1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  ไมํน๎อยกวํา    8  หนํวยกิต 
 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมํน๎อยกวํา      66 หนํวยกิต 
 2.1  วิชาพื้นฐาน     10  หนํวยกิต 
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมํน๎อยกวํา  16  หนํวยกิต 
 2.3  วิชาชีพสาขางาน ไมํน๎อยกวํา  36  หนํวยกิต 
 2.4  โครงการ       4  หนํวยกิต 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมํน๎อยกวํา     10   หนํวยกิต 
 

4.  ฝึกงาน  (ไมํน๎อยกวํา  1  ภาคเรียน)      
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมํน๎อยกวํา  20  ชั่วโมง)  
 

รวมไม่น้อยกว่า     102  หน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช  2543 
(หลักสูตร  2  ปี)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร 
1.  จํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       86  หน่วยกิต 
2.  โครงสร๎างหลักสูตร 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      20   หนํวยกิต 
  2.1.1  กลุํมวิชามนุษยศาสตร์   3  หนํวยกิต 
  2.1.2  กลุํมวิชาสังคมศาสตร์   3  หนํวยกิต 
  2.1.3  กลุํมวิชาภาษาไทย    3  หนํวยกิต 
  2.1.4  กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ   6  หนํวยกิต 
  2.1.5  กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์ 3  หนํวยกิต 
  2.1.6  กลุํมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2  หนํวยกิต 
 2.2  หมวดวิชาชีพ       63  หน่วยกิต 
  2.2.1  กลุํมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน   24  หนํวยกิต 
  2.2.2  กลุํมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา   27  หนํวยกิต 
  2.2.3  กลุํมวิชาวิชาชีพเลือก   12  หนํวยกิต 
 2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี       3  หน่วยกิต 
  2.3.1  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดก็ได๎ไมํน๎อยกวํา  3  หนํวยกิต 
  2.3.2  นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจจะต๎องมีการฝึกงาน 

          ไม่น้อยกว่า  200  ชั่วโมง 
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ระบบการศึกษา 
 

1.  การจัดการศึกษา  ปีการศึกษาหนึ่งแบํงออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  และอาจจัดให๎มีการศึกษา 
     ภาคฤดูร๎อนได๎ 
2.  ภาคการศึกษาหนึ่งมีเวลาเรียน 18 สัปดาห์   
3.  สําหรับภาคฤดูร๎อนให๎จัด  6 – 9 สัปดาห์ โดยเพิ่มจํานวนคาบเรียนในแตํละสัปดาห์ของแตํละ 
     รายวิชาให๎มีจํานวนคาบเรียนครบตามหลักสูตร 
 
 

การปิด - เปิดภาคเรียน 
   

 ภาคเรียนที่  1  เปิดตั้งแตํ  16  พฤษภาคม  – 10 ตุลาคม   
 ภาคเรียนที่  2  เปิดตั้งแตํ    1  พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 
 
 

เวลาที่เปิดท าการสอน 
 

 รอบเช้า     เปิดทําการสอนตั้งแตํเวลา  07.00 – 14.20 น. 
 รอบบ่าย    เปิดทําการสอนตั้งแตํเวลา  13.50 – 21.00 น. 
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แผนการเรียนรู้ 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู(ปวส.) 
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โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546)  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบญัชี 
 

หมวดวิชา 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3 รวม 

นก. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. 

หม
วด

วิช
า 

วิชาสามัญทั่วไป 
(18 นก.) 

2000-1101 
2000-1201 
2000-1301 
2000-1501 
2000-1601 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
วิถีธรรมวิถีไทย 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 

 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบคุลิกภาพ 

2 
2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

2000-1104 
2000-1202 
2000-1303 
2000-1608 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
การดํารงชาติไทย 
พัฒนาการและทักษะในการ 
ดําเนินชีวิต 

2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
1 

2000-1401 
 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3 18 

วิชาสามัญพ้ืนฐาน
วิชาชีพ  (8 นก.) 

    2000-1526 
2000-1423 

คณิตศาสตร์ประยุกต์  8 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล๎อม 

2 
2 

2 
3 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ในงานอาชีพ 

1 2 5 

หม
วด

วิช
าชี

พ 

วิชาชีพพ้ืนฐาน 
(10 นก.) 

2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 2 2   2001-0001 
  2001-0006 

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
การเงินสํวนบุคคล ** 

2 
2 

3 
3 

    6 

วิชาชีพสาขาวิชา 
(16 นก.) 

2200-1002 
2201-1004 
2201-1005 

บัญชเีบื้องต๎น 1 
การขาย 1 
พิมพ์ดีดไทย 1 

3 
3 
2 

4 
3 
4 

2200-1003 
2201-1006 

บัญชีเบื้องต๎น 2 
พิมพ์ดีดไทย 2 

3 
1 

4 
3 

2201-1001 
2201-1007 

การใช๎โปรแกรมประมวลผลคํา 
พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 

2 
1 

3 
3 

15 

วิชาชีพสาขางาน 
(36 นก.) 

        2201-2101 
2201-2102 
2201-2113 

การบัญชีตั๋วเงิน 
การบัญชีห๎างหุ๎นสํวน 
การบัญชีสินค๎า 

3 
3 
3 

3 
4 
3 

9 

โครงการ  (4 นก.)              
หมวดวิชาเลือกเสรี   

(10 นก.) 
        2201-2831 

2201-2836 
2201-2841 

ภาษาจีน 1* 
ภาษาญ่ีปุ่น 1* 
ภาษาฝรั่งเศส 1* 

3 4 3 

ฝึกงาน              
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (200 ชม.) 2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2     2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2  

  รวม 19 25  รวม 19 27  รวม 18 27 56 
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โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546)  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบญัชี 
 

หมวดวิชา 
ภาคเรียนที่  4 ภาคเรียนที่  5 ภาคเรียนที่  6 รวม 

นก. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. 

หม
วด

วิช
า 

วิชาสามัญทั่วไป 
(18 นก.) 

            18 

วิชาสามัญพ้ืนฐาน
วิชาชีพ  (8 นก.) 

2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2 2001-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 2 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2 8 

หม
วด

วิช
าชี

พ 

วิชาชีพพ้ืนฐาน 
(10 นก.) 

2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ ** 2 3     2001-0008 พลังงานและส่ิงแวดล๎อม 2 3 10 

วิชาชีพสาขาวิชา 
(16 นก.) 

2201-1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 1 3         16 

วิชาชีพสาขางาน 
(36 นก.) 

2201-2110 
2201-2104 
2201-2112 
2201-2105 

การบัญชีกับคอมพิวเตอร ์
การบัญชีเชําซ้ือและซ้ือขายผํอนชําระ 

การบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ 
ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค๎า 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

2201-2106 
2201-2111 
2201-2103 
2201-2108 

การบัญชีรํวมค๎าและฝากขาย 
ภาษีเงินไดบ๎ุคคลธรรมดา 
การบัญชีบริษทัจํากัด 
การบัญชีเกี่ยวกับภาษี 

3 
2 
3 
3 

4 
3 
4 
3 

2201-2107 
 

2201-2109 

การบัญชีอุตสาหกรรมและ
ระบบใบสําคัญ 
กระบวนการจัดทําบัญชี 

3 
 
3 

3 
 

6 

38 

โครงการ  (4 นก.)         2201-5001 โครงการ (160 ชม.) 4  4 
หมวดวิชาเลือกเสรี  (10 นก.) 2201-2832 

2201-2837 
2201-2842 

ภาษาจีน 2* 
ภาษาญ่ีปุ่น 2* 
ภาษาฝรั่งเศส 2* 

3 4     2201-2404 
2201-1020 

การใช๎โปรแกรมตารางงาน 
ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป 

2 
2 

4 
3 

10 

ฝึกงาน     2000-7001 การฝึกงาน ** 4 320     4 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (200 ชม.) 2002-0004 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 2 0 2 2002-0005 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 3 0 2 2002-0006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2  

  รวม 19 26  รวม 16 338  รวม 17 23 108 
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โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546)  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย 
 

หมวดวิชา 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3 รวม 

นก. รหัส ช่ือวิชา น  ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. 

หม
วด

วิช
า 

วิชาสามัญทั่วไป 
(18 นก.) 

2000-1101 
2000-1201 
2000-1301 
2000-1501 
2000-1601 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
วิถีธรรมวิถีไทย 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบคุลิกภาพ 

2 
2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

2000-1104 
2000-1202 
2000-1303 
2000-1608 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
การดํารงชาติไทย 
พัฒนาการและทักษะในการ 
ดําเนินชีวิต 

2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
1 

2000-1401 
 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3 18 

วิชาสามัญพ้ืนฐาน
วิชาชีพ  (8 นก.) 

    2000-1526 
2000-1423 

คณิตศาสตร์ประยุกต์  8 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล๎อม 

2 
2 

2 
3 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ในงานอาชีพ 

1 2 5 

หม
วด

วิช
าชี

พ 

วิชาชีพพ้ืนฐาน 
(10 นก.) 

2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 2 2 2001-0001 
2001-0006 

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
การเงินสํวนบุคคล ** 

2 
2 

3 
3 

    6 

วิชาชีพสาขาวิชา 
(16 นก.) 

2200-1002 
2201-1004 
2201-1005 

บัญชีเบื้องต๎น 1 
การขาย 1 
พิมพ์ดีดไทย 1 

3 
3 
2 

4 
3 
4 

2200-1003 
2201-1006 

บัญชีเบื้องต๎น 2 
พิมพ์ดีดไทย 2 

3 
1 

4 
3 

2201-1001 
2201-1007 

การใช๎โปรแกรมประมวลผลคํา 
พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 

2 
1 

3 
3 

15 

วิชาชีพสาขางาน 
(36 นก.) 

        2201-2201 
2201-2203 
2201-2205 

การขาย 2 
การขายตรง 
การโฆษณา 

3 
3 
3 

3 
4 
5 

9 

โครงการ  (4 นก.)              
หมวดวิชาเลือกเสรี  (10 นก.)         2201-2831 

2201-2836 
2201-2841 

ภาษาจีน 1* 
ภาษาญ่ีปุ่น 1* 
ภาษาฝรั่งเศส 1* 

3 4 3 

ฝึกงาน              
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (200 ชม.) 2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2  

  รวม 19 25  รวม 19 27  รวม 18 29 56 
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โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546)  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการขาย 
 

หมวดวิชา 
ภาคเรียนที่  4 ภาคเรียนที่  5 ภาคเรียนที่  6 รวม 

นก. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. 

หม
วด

วิช
า 

วิชาสามัญทั่วไป 
(18 นก.) 

            18 

วิชาสามัญพ้ืนฐาน
วิชาชีพ  (8 นก.) 

2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2 2001-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 2 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2 8 

หม
วด

วิช
าชี

พ 

วิชาชีพพ้ืนฐาน 
(10 นก.) 

2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ ** 2 3     2001-0008 พลังงานและส่ิงแวดล๎อม 2 3 10 

วิชาชีพสาขาวิชา 
(16 นก.) 

2201-1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 1 3         16 

วิชาชีพสาขางาน 
(36 นก.) 

2201-2202 
2201-2204 
2201-2214 
2201-2213 

การขายปลีกและขายสํง 
การดําเนินธุรกิจขนาดยํอม 
การจัดซื้อเบื้องต๎น 
การจัดการผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่น 

3 
3 
2 
2 

4 
4 
3 
4 

2201-2206 
2201-2207 
2201-2208 

การจัดแสดงสินค๎า 
การหาข๎อมูลทางการตลาด 
การสํงเสริมการขาย 

3 
3 
3 

6 
4 
4 

2201-2209 
2201-2211 
2201-2210 

การประกันภัย 
การจัดจําหนํายสินค๎าและบริการ 
ศิลปะการขาย 

3 
3 
3 

4 
3 
4 

37 

โครงการ  (4 นก.)         2201-
5001 

โครงการ (160 ชม.) 4  4 

หมวดวิชาเลือกเสรี  (10 นก.) 2201-2832 
2201-2837 
2201-2842 

ภาษาจีน 2* 
ภาษาญ่ีปุ่น 2* 
ภาษาฝรั่งเศส 2* 

3 4     2201-2404 
2201-1020 

การใช๎โปรแกรมตารางงาน 
ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

2 
2 

4 
3 

10 

ฝึกงาน     2000-7001 การฝึกงาน ** 4 320     4 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (200 ชม.) 2002-0004 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 2 0 2 2002-0005 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 3 0 2 2002-0006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2  

  รวม 17 29  รวม 14 338  รวม 20 28 107 

 
 

 



 15 

โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546)  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หมวดวิชา 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3 รวม 

นก. รหัส ชื่อวิชา น ชม. รหัส ชื่อวิชา น ชม. รหัส ชื่อวิชา น ชม. 

หม
วด

วิช
า 

วิชาสามัญทั่วไป 
(18 นก.) 

2000-1101 
2000-1201 
2000-1301 
2000-1501 
2000-1601 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
วิถีธรรมวิถีไทย 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

2 
2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

2000-1104 
2000-1202 
2000-1303 
2000-1608 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
การดํารงชาติไทย 
พัฒนาการและทักษะ 
ในการดําเนินชีวิต 

2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
1 

2000-1401 
 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3 18 

วิชาสามัญพ้ืนฐาน
วิชาชีพ  (8 นก.) 

    2000-1526 
2000-1423 

คณิตศาสตร์ประยุกต์  8 
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล๎อม 

2 
2 

2 
3 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในงานอาชีพ 

1 2 5 

หม
วด

วิช
าช

ีพ 

วิชาชีพพื้นฐาน 
(10 นก.) 

2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 2 2 2001-0001 
2001-0006 

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
การเงินสํวนบุคคล ** 

2 
2 

3 
3 

    6 

วิชาชีพสาขาวิชา 
(16 นก.) 

2200-1002 
2201-1004 
2201-1005 

บัญชีเบื้องต๎น 1 
การขาย 1 
พิมพ์ดีดไทย 1 

3 
3 
2 

4 
3 
4 

2200-1003 
2201-1006 

บัญชีเบื้องต๎น 2 
พิมพ์ดีดไทย 2 

3 
1 

4 
3 

2201-1001 
2201-1007 

การใช๎โปรแกรมประมวลผลคํา 
พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 

2 
1 

3 
3 

15 

วิชาชีพสาขางาน 
(36 นก.) 

        2201-2401 
2201-2402 
2201-2406 
2201-2409 
2201-2410 

   คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต๎น 
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
การใช๎โปรแกรมนาํเสนอข๎อมูล 
การประมวลผลข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการเขียนโปรแกรม 

2 
2 
2 
2 
2 

4 
2 
4 
2 
4 

10 

โครงการ  (4 นก.)              
หมวดวิชาเลือกเสรี  (10 นก.)         2201-2831 

2201-2836 
2201-2841 

ภาษาจีน 1* 
ภาษาญี่ปุ่น 1* 
ภาษาฝรั่งเศส 1* 

3 4 3 

ฝึกงาน              
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (200 ชม.) 2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 2002-0003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2  

  รวม 19 25  รวม 19 27  รวม 19 33 57 

 



 16 

โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546)  กระทรวงศึกษาธกิาร 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

หมวดวิชา 
ภาคเรียนที่  4 ภาคเรียนที่  5 ภาคเรียนที่  6 รวม 

นก. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. รหัส ช่ือวิชา น ชม. 

หม
วด

วิช
า 

วิชาสามัญทั่วไป 
(18 นก.) 

            18 

วิชาสามัญพ้ืนฐาน
วิชาชีพ  (8 นก.) 

2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 2 2001-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 2 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2 8 

หม
วด

วิช
าชี

พ 

วิชาชีพพ้ืนฐาน 
(10 นก.) 

2001-0007    ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ ** 2 3     2001-0008 พลังงานและส่ิงแวดล๎อม ** 2 3 10 

วิชาชีพสาขาวิชา 
(16 นก.) 

2201-1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 1 3         16 

วิชาชีพสาขางาน 
(36 นก.) 

2201-2404 
2201-2411 
2201-2415 
2201-2416 

การใช๎โปรแกรมตารางงาน 
     การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ 
     เท็กซ์โหมด 

ระบบเครือขํายเบื้องต๎น 
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต๎น 

2 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 

2201-2403 
2201-2405 
2201-2413 
2201-2414 
2201-2418 

จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ 

การใช๎โปรแกรมฐานข๎อมูล 
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ 

การสร๎าง Webpage 
เทคโนโลยีสํานักงาน 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
4 
4 
4 

2201-2408 
2201-2412 

 
2201-2419 
2201-2417 

การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 
การเขียนโปรแกรมบนระบบ 
ปฏิบตัิการ GUI 
การใช๎โปรแกรมกราฟฟิด 
ปฏิบตัิงานบริการคอมพิวเตอร ์

2 
2 
 
2 
3 

4 
4 
 
2 
6 

37 

โครงการ  (4 นก.)           2201-5001 โครงการ (160 ชม.) 4  4 
หมวดวิชาเลือกเสรี  (10 

นก.) 
2201-2832   

     2201-2837 
2201-2842 

ภาษาจีน 2* 
ภาษาญ่ีปุ่น 2* 
ภาษาฝรั่งเศส 2* 

3 4     2201-2316 
2201-1020 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

2 
2 

4 
3 

10 

ฝึกงาน     2000-7001 การฝึกงาน ** 4 320     4 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร(200ชม.) 2002-0004 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 2 0 2 2002-0005 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 3 0 2 2002-0006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2  

  รวม 15 30  รวม 15 342  รวม 20 30 107 

                 



 17 

แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  สายบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน  ดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2669 - 5199 
จบ ปวช.หน๎าที่ 1/3 

สภาพวิชา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4  
วิชาศึกษา
ทั่วไป 

01-320-101 ภาษาอังกฤษ1           3(3-0-3) 
13-010-120 คณิตศาสตรท์ั่วไป    3(3-0-3) 
01-630-001 กิจกรรม 1                 1(0-2-1) 

01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-3) 
01-630-002 กิจกรรม 2             1(0-2-1) 

01-220-001 จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0-3) 
 

01-120-001 การพัฒนา
ประสบการณ์ชีวิตและสังคม              
                    3(3-0-3) 
01-310-101 ภาษาไทย 1   3(3-0-3) 

20 

วิชาชีพ
พื้นฐาน 

05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์    3(3-0-3) 
05-000-102 หลักการตลาด          3(3-0-3) 
05-000-107 การบัญชีการเงิน      3(2-2-2) 

05-000-106 การภาษีอากร        3(3-0-3) 
05-000-108 การใช๎คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  
                    3(3-0-3)                    

05-000-104 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-3) 
05-000-105 สถิติธุรกิจ        3(3-0-3) 

05-000-103 หลักการจัดการ                    
                   3(3-0-3) 
 

24 

วิชาชีพ
เฉพาะ/ 
วิชาเอก 

05-041-102 การบัญชีช้ันกลาง 1  3(2-3-2) 
05-041-101 ระบบบัญชี               3(2-2-2) 

05-041-103 การบัญชีช้ันกลาง 2        3(2-3-2) 
05-041-104 การบัญชีต๎นทนุ 1            3(2-2-2)  

05-041-106 การบัญชีช้ันสูง 1    3(2-3-2)  
05-041-105 การบัญชีต๎นทนุ 2    3(2-2-2) 

05-041-207 การบัญชีช้ันสูง 2            
                     3(2-3-2) 
05-042-208 การตรวจสอบภายใน              
                    3(3-0-3) 

24 

วิชาชีพเลือก  05-530-121 โปรแกรมสําเร็จรูป 1        3(2-2-2) 
05-042-206 การบัญชีบริหาร                3(2-2-2)   

05-042-207 การบัญชีภาษีอากร    3(2-2-2) 
05-041-208 การสอบบัญชี           3(3-0-3) 

05-042-104 การใช๎คอมพิวเตอร์
ในงานบญัชี                 3(2-2-2) 
 

15 

วิชาเลือกเสรี    05-061-206 การวิเคราะห์การ
รายงานทางการเงิน      3(3-0-3) 

3 

                                     22(22-5-22)                                 22(17-11-18)                                     21(18-8-18)                                   21(19-5-19) 86 
การฝึกงานภายนอก นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงาน จากสถานประกอบการ- หน่วยงานหรือองค์การธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 200 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   สายบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน  ดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โทร.  0-2669 – 5199 

จบปวช.   หน๎าที่ 2/3 
สภาพวิชา ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคเรียนที่ 3  ภาคเรียนที่ 4  

วิชาศึกษา
ทั่วไป 

01-120-203 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    และสังคม       3(3-0-3)                    
01-310-101 ภาษาไทย 1      3(3-0-3) 
01-610-001 พลศึกษา           1(0-2-1)      

01-210-001 การเขียนรายงานและ 
                    การใช๎ห๎องสมุด                3(3-0-3) 
01-610-002 นันทนาการกลางแจง๎        1(0-2-1) 

01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1            3(3-0-3) 
13-010-120 คณิตศาสตรท์ั่วไป       3(3-0-3) 

01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2   3(3-0-3) 20 

วิชาชีพ
พื้นฐาน 

05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์     3(3-0-3) 
05-000-102 หลักการตลาด            3(3-0-3) 

05-000-105 สถิติธุรกิจ             3(3-0-3) 
05-000-108 การใช๎คอมพิวเตอร ์
                   ในงานธุรกิจ         3(3-0-3) 
05-000-107 การบัญชีการเงิน  3(2-2-2) 

05-000-104 กฎหมายธุรกิจ             3(3-0-3) 05-000-106 การภาษีอากร     3(3-0-3) 
05-000-103 หลักการจัดการ 3(3-0-3) 
 

24 

วิชาชี
เฉพาะ/ 
วิชาเอก 

05-021-103 คณิตศาสตร์การตลาด    3(2-2-2)  05-021-205 การจัดจําหนําย               3(3-0-3) 
05-021-102 พฤติกรรมผู๎บริโภค        3(3-0-3) 
 

05-021-206 การจัดการขาย                3(3-0-3) 
05-021-209  การนําเข๎าและการสํงออก   3(3-0-3) 
 

05-021-208 การสํงเสริมการขาย                    
                    3(3-0-3) 
05-021-211 ระเบียบวิธีวิจัยตลาด       
                    เบื้องต๎น   3(2-3-2) 
05-021-207 การบริหารการค๎าปลีก               
                    3(3-0-3) 

24 

วิชาชีพ
เลือก 

05-022-215 การตลาดเพื่อส่ิงแวดล๎อม   3(3-0-3) 
05-011-101หลักการโฆษณา                  3(3-0-3) 

05-022-101 โลกทัศน์ของธุรกจิ         3(3-0-3) 05-022-217 การตลาดระบบเครือขํายส่ือสาร       
                      3(3-0-3) 

05-022-111 การใช๎คอมพิวเตอร์ใน
งานการตลาด                   3(2-2-2)  

15 

วิชาเลือก
เสรี 

  05-022-218 เทคนคิการจัดแสดงสินค๎า   3(2-2-2)  3 

 22(20-4-21) 22(20-4-21) 21(20-2-20) 21(17-8-20) 86 
 

การฝึกงานภายนอก นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงาน จากสถานประกอบการ- หน่วยงานหรือองค์การธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 200 ชั่วโมง  
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แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน ดุสิต กรุงเทพมหานคร    โทร. 0-2669-5199 

จบ ปวช.   หน๎าที่ 3/3 
สภาพ
วิชา 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที ่2  ภาคเรียนที่ 3  ภาคเรียนที่ 4   

วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
                                                      3(3-0-3) 
01-220-001  จิตวิทยาทั่วไป           3(3-0-3) 
01-320-101  ภาษาอังกฤษ1            3(3-0-3) 
01-610-001  พลศึกษา                    1(0-2-1) 

01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2           3(3-0-3) 01-310-101 ภาษาไทย 1           3(3-0-3) 13-010-120 คณิตศาสตร์ทั่วไป                    
3(3-0-3) 
01-620-001 นันทนาการ                              
1(0-2-1) 

20 

วิชาชีพ
พื้นฐาน 

05-000-105  สถิติธุรกิจ                   3(3-0-3) 05-000-103 หลักการจัดการ               3(3-0-3) 
05-000-107 การบัญชีการเงิน              3(2-2-3) 
  05-000-108 การใช๎คอมพิวเตอร์ในงานธุรกจิ 3(3-0-3) 

05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์   3(3-0-3) 
05-000-104 กฎหมายธุรกิจ          3(3-0-3) 

05-000-106 การภาษีอากร                           
3(3-0-3) 
05-000-102 หลักการตลาด   3(3-0-3) 

24 

วิชาชีพ
เฉพาะ/ 
วิชาเอก 

05-051-101 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์     3(2-2-2) 
05-051-103 การใช๎งานระบบปฏบิัติการ 3(2-2-3) 
05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1  
                                                                3(2-2-3) 

05-051-201 ระบบฐานข๎อมูล               3(2-2-3) 
05-051-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-3) 

05-051-209  การวิเคราะห์ระบบ     3(3-0-3) 
05-051-105 การเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 2             3(2-2-3) 
 

05-051-208 ภาษาซี    3(2-2-3) 24 

วิชาชีพ
เลือก 

 05-051-106 โปรแกรมสําเร็จรูป 1        3(2-2-3) 05-051-107 โปรแกรมสําเร็จรูป 2   3(2-2-3) 
05-051-202 เครือขํายคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น  
                    3(3-0-3) 

05-052-203 โครงการเฉพาะบุคคล              
3(1-4-4) 
05-052-204 การประยุกต์ใช๎
อินเตอรเ์น็ตและอนิทราเน็ต 3(2-2-3) 

15 

วิชา
เลือกเสร ี

   05-052-205 พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์              
3(3-0-3) 

3 

 22(18-8-21) 21(19-4-21) 21(19-4-21) 22(17-10-23) 86 

การฝึกงานภายนอก นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงาน จากสถานประกอบการ- หน่วยงานหรือองค์การธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 200 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

สายบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการตลาด         โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน         เขตดุสิต      กรุงเทพมหานคร 

            

  สภาพวิชา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน  

    รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 01-610-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-3) 01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(2-2-2)  

       (20  หนํวยกิต) 01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(2-2-2)   และสังคม          

2. 
หม

วด
วชิ

าชี
พ 

(78
 ห

น่ว
ยก

ิต)
 

2.1 กลํุมวิชาพ้ืนฐาน 05-000-001 ธุรกิจเบื้องต๎น 3(3-0-3) 05-000-002 การปฏิบัตงิานสํานักงาน 3(2-2-3)        

2.1.1 วิชาชีพ ปรับพืน้ฐาน 05-000-003 การบัญชี 1 3(2-2-3) 05-000-004 การบัญชี 2 3(2-2-3)        

(15  หนํวยกิต) 05-000-005 การขาย 3(2-2-3)              

2.1.2 วิชาชีพพ้ืนฐาน 05-000-102 หลกัการตลาด 3(2-2-2) 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-3)        

(24  หนํวยกิต)       05-000-105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-3)        

2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขา 05-021-103 คณิตศาสตร์ารตลาด 3(2-2-2) 05-021-206 การจัดการขาย 3(3-0-3) 05-021-209 การนําเข๎าและการสํงออก 3(3-0-3)  

      (24  หนํวยกิต)      05-021-102 พฤติกรรมผู๎บริโภค 3(3-0-3)       

2.3 วิชาชีพเลือก  05-022-210 การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-3) 05-022-111 การใช๎คอมพิวเตอร ์ 3(2-2-3) 05-011-101 หลักการโฆษณา 3(3-0-3)  

(15  หนํวยกิต)        ในงานการตลาด          

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 05-350-202 พิมพ์ไทย-อังกฤษ 3(3-0-3)              

  (9 หนํวยกิต)                   

        25(18-14-21)     24(21-6-24)     9(9-0-9)  

 
การฝึกงานภายนอก   นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

สายบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการตลาด         โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน         เขตดุสิต      กรุงเทพมหานคร 

 
  สภาพวิชา ภาคเรียนที ่ 3 ภาคเรียนที ่ 4   
    รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต   

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 13-010-120 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-3) 01-310-101 ภาษาไทย 1 3(3-0-3) 20 
       (20  หนํวยกิต) 01-620-002 นันทนาการกลางแจ๎ง 1(0-2-1) 01-210-001 การเขียนรายงานและการใช๎หอ๎งสมุด 3(3-0-3)  

2. 
หม

วด
วิช

าช
ีพ 
(78

 ห
น่ว

ยก
ิต)

 

2.1 กลํุมวิชาพ้ืนฐาน         15 
2.1.1 วิชาชีพ ปรับพืน้ฐาน          

(15  หนํวยกิต)          
2.1.2 วิชาชีพพ้ืนฐาน 05-000-104 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-3) 05-000-103 หลักการจัดการ 3(3-0-3) 24 

(24  หนํวยกิต) 05-000-106 ภาษีอากร 3(3-0-3) 05-000-107 บัญชีการเงิน 3(2-2-2)  
      05-000-108 การใช๎คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(3-0-3)  
2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขา 05-021-207 การบริหารการค๎าปลีก 3(3-0-3) 05-021-205 การจัดจําหนําย 3(3-0-3) 24 
      (24  หนํวยกิต) 05-021-208 การสํงเสริมการตลาด 3(2-2-2) 05-021-211 ระเบียบวิธีวิจัยตลาดเบือ้งต๎น 3(2-3-2)  
2.3 วิชาชีพเลือก  05-022-104 ศิลปการขาย 3(3-0-3) 05-022-218 เทคนิคการแสดงสินค๎า 3(2-2-2) 15 

(15  หนํวยกิต)         

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 05-081-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 3(3-0-3)     6 
  (9 หนํวยกิต)   ส่ือสารทางธุรกิจ 1       
              
        22(20-4-21)    24(21-7-21) 104 
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แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

สายบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ         โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน         เขตดุสติ      กรุงเทพมหานคร 

           

สภาพวิชา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 

    รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 01-610-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-3) 01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(2-2-2) 

       (20  หนํวยกิต) 01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(2-2-2)  และสังคม  01-220-001 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-3) 

2. 
หม

วด
วชิ

าชี
พ 

(78
 ห

น่ว
ยก

ิต)
 

2.1 กลํุมวิชาพ้ืนฐาน 05-000-001 ธุรกิจเบื้องต๎น 3(3-0-3) 05-000-002 
การปฏิบัตงิาน
สํานักงาน 3(2-2-3)     

2.1.1 วิชาชีพปรับพื้นฐาน 05-000-003 การบัญชี 1 3(2-2-3) 05-000-004 การบัญชี 2 3(2-2-3)     

(15  หนํวยกิต) 05-000-005 การขาย 3(2-2-3)         

2.1.2 วิชาชีพพ้ืนฐาน 05-000-102 หลักการตลาด 3(2-2-2) 05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-3)     

(24  หนํวยกิต)      05-000-105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-3)     

2.2 วิชาชีพ     เฉพาะสาขา 05-051-101 
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร ์ 3(2-2-2) 05-051-104 การเขียนโปรแกรม 3(2-2-3)     

(27  หนํวยกิต) 05-051-103 
การใช๎งาน
ระบบปฏบิัติการ 3(2-2-3)  คอมพิวเตอร ์1      

      05-051-201 ระบบฐานข๎อมูล 3(2-2-3)     

       05-051-106 โปรแกรมสําเร็จรปู 3(2-2-3)     

2.3 วิชาชีพเลือก               

(12  หนํวยกิต)              

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 05-350-202 พิมพ์ไทย-อังกฤษ 3(3-0-3)     05-052-205 พาณิชย์ 3(3-0-3) 

  (9 หนํวยกิต)            อิเล็กทรอนิกส์  

        25(19-12-22)    24(19-10-24)    9(8-2-8) 

การฝึกงานภายนอก   นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
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แผนการเรียนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

สายบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ         โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน         เขตดุสติ      กรุงเทพมหานคร 

 

 สภาพวิชา ภาคเรียนที ่ 3 ภาคเรียนที ่ 4   

    รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต   

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 13-010-120 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-3) 01-310-101 ภาษาไทย 1 3(3-0-3) 20 

       (20  หนํวยกิต) 01-620-002 นันทนาการกลางแจ๎ง 1(0-2-1)         

2. 
หม

วด
วชิ

าชี
พ 

(78
 ห

น่ว
ยก

ิต)
 

2.1 กลํุมวิชาพ้ืนฐาน            15 

2.1.1 วิชาชีพปรับพื้นฐาน               

(15  หนํวยกิต)               

2.1.2 วิชาชีพพ้ืนฐาน 05-000-104 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-3) 05-000-103 หลักการจัดการ 3(3-0-3) 24 

(24  หนํวยกิต) 05-000-106 ภาษีอากร 3(3-0-3) 05-000-107 บัญชีการเงิน 3(2-2-2)   

        05-000-108 การใช๎คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(3-0-3)   

2.2 วิชาชีพเฉพาะสาขา 05-051-207 โครงสร๎างข๎อมูล 3(3-0-3) 05-051-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-3) 27 

 (27  หนํวยกิต) 05-051-209 วิเคราะห์ระบบ 3(3-0-3) 05-051-208 ภาษาซี 3(3-0-3)   

2.3 วิชาชีพเลือก  05-052-207 โครงสร๎างระบบสารสนเทศ 3(3-0-3) 05-052-203 โครงการเฉพาะบคุคล 3(1-4-4) 12 

(12  หนํวยกิต) 05-051-203 โปรแกรมประยุกตท์าง 3(2-2-3) 05-052-204 การประยุกต์ใช๎อินเตอร์เนต็ 3(2-2-3)   

    คอมพิวเตอร์กราฟฟิก     และอินทราเน็ต     

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี             6 

  (9 หนํวยกิต)               

        22(20-4-22)     24(20-8-24) 104 
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งานปกครองและวินัย 
นางสุรีย์     อุปถัมภ์วิเชียร 

 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณ 
นส.นวลลออง 

เรืองอรําม 
 งานเอกสารการ

พิมพ ์
นส.น้ําทิพย์   
สินสวัสดิ์  

งานทะเบียน 
นางจินตนา  วงษ์ทอง 

 

งานพัสด/ุครุภัณฑ์ 
นส.พัชรา 

อ่ําอิ่ม 
 

ผู๎จัดการ 
นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์ 

ผู๎อํานวยการ 
นางนันทพร   ชูทรัพย์ 

งานวางแผนและพัฒนา 

งานสํงเสริมการ
ประเมินคุณภาพ 

งานมาตรฐานการประเมิน 

งานตรวจสอบและ
ประเมินภายใน 

งานวิจัย 
น.ส.สายใจ ยศประยูร 

 
 

ผู๎รับใบอนุญาต 
ดร.วิภาพรรณ  ชูทรัพย์ 

คณะกรรมการบริหาร 
สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร 

คณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน 

งานแนะแนวการศึกษา 
นายธีระศักดิ์  ปรีชา 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางอรุณรัตน์  สมรรถกจิขจร 

 

งานบันทึกภาพและ
ประมวลภาพ 

นางอรศรี  ทรงธนศักดิ์ 

งานร่วมมือและบริการชุมชน 
นส.ดวงรัตน์  อยู่ศรีเจริญ 

 

งานอาคารสถานที ่

นายสุทธิพร 

น๎อยนิวรณ์ 

 

งานทุนการศึกษา 
นางนาตยา  ปรีชา 

 

งานกองทุนกู๎ยืมเพื่อ 
การศึกษา 

น.ส.เยาวลักษณ์ 
อินทร์ศรี 

 

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
นส.วิลาวัณย์  ลีลารัตน์ 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นส.สุกัญญา   สํงเสียง 

 
งานห๎องสมุด 

นางจริญญา   ภักดีวงศ์ 
 

งานสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
นส.จันทนา   อนันตสวัสดิ์ 

 

ภาควิชาการบัญชี 
นางปราณี    ธํารงสุทธิพันธ ์

 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

นายคมวุฒ ิ   อินทรวิรัตน์ 
นายโดม  เจริญศิริ 

 
ภาควิชาการตลาด 

นางเสาวลักษณ์   อินทร์ศรี 
 

งานนโยบายและแผนงาน 
นส.พัชรินทร์    แสงเงิน 
นางสุมะนา    เกษโกมล 

 
 งานบุคคล 

นส.ขวัญใจ   จันทรวงษ์ 
 
 

งานการเงิน 
นายประจวบ   คะทาชาติ 

นส.พรทิพย์   ภูเดช 

งานบัญชี 
นส.เยาวลักษณ์   อินทร์ศรี 

 

ที่ปรึกษา 
นายไกรสิทธิ์   บุตรชัยงาม 

 
 รองผู๎อํานวยการ 

นายบัญญัต ิ ลาชโรจน์ 

คณะกรรมการ 
บริหารภายใน 

งานดูแลเว็บไซด์โรงเรียน 
น.ส.เยาวลักษณ์ อํวมมีเพียร 

น.ส.อโณทัย ภํูสีมํวง 
 

สนง. ประกันคุณภาพภายใน 
นายบัญญัติ  ลาชโรจน์ 

 

ผช. ฝ่ายวิชาการ 
นส.วิลาวัณย์  ลีลารัตน์ 

 

ผช. ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายคมวุฒิ   อินทรวิรัตน์ 

 
 
 

ผช. ฝ่ายสํงเสริม
การศึกษา 

น.ส.โชติมา ยะกาศ
คะนอง 

 

ผช. ฝ่ายแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์ 

นายธีระศักดิ์   ปรีชา 
 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสุภาภรณ์   ไทยสิทธิ 

 
 

งานโครงการพิเศษ 
นายสมพงษ์   แก๎วจรัส 

 งานแนะแนวอาชีพและบริการ 
จัดหางาน 

นส.ราตรี    สมความคิด 
 งานสวัสดิการและพยาบาล 

นส.พัชรา    อ่ําอิ่ม 
 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 
นายคมวุฒิ อินทรวิรัตน์ 

ภาควิชาพื้นฐาน 
นส.วนิดา   ตันติชัชวาลวงศ์ 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร  
1. อาจารย์มงคล    ศรีไพรวรรณ  อดีต  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. อาจารย์  ดร.สวัสดิ์    อุดมโภชน์  อดีต  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
3. อาจารย์ ดร.จํารัส   นองมาก  อดีต  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
4. อาจารย์ทวี     ชูทรัพย์   อดีต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์     อดีต  อธิบดีกรมที่ดิน 

อดีต  เลขาธิการสํานักงานเรํงรัดพัฒนาชนบท 
5. พล.ต.อ.โกวิล    วัฒนะ   รอง  ผบ.ตร.แหํงชาติ 
6. พล.ต.ท. สุเทพ    ธรรมรักษ์  ผช.ผบ.ตร. แหํงชาติ 
7. พล.ต.ต. ขจร    สัยวัตร์   รอง ผบ.ตร.ตระเวนชายแดน 
8.  อาจารย์ ร.ต.ท.ณรงค์   เทวคุปต์   อดีต  ผู๎อํานวยการโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร 
1. อาจารย์  ดร.วิภาพรรณ   ชูทรัพย์                             ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์  ดร. อณาวุฒิ   ชูทรัพย์    รองประธานกรรมการ   
3.  อาจารย์สันธยา    ดารารัตน์   รองประธานกรรมการ 
4. อาจารย์อรรถพล    ดารารัตน์   รองประธานกรรมการ 
5.  อาจารย์นันทพร    ชูทรัพย์    รองประธานกรรมการ 
6.  อาจารย์อนุวัฒน์    ชูทรัพย์    รองประธานกรรมการ  
7.  อาจารย์บัญญัติ    ลาชโรจน์               กรรมการ 
8.  อาจารย์สมภพ    เทศวิรัช                  กรรมการ 
9.  อาจารย์ชํวง    คําแทํง    กรรมการ 
10. อาจารย์สมนึก      สมรรถกิจขจร   กรรมการ 
11.  อาจารย์ไกรสิทธิ์  บุตรชัยงาม   กรรมการ 
12.  อาจารย์เสถียร  ขวัญอํอน   กรรมการ 
13.  อาจารย์สุธี   เทศวิรัช    กรรมการ 
14.  อาจารย์สมคิด  อภิวัฒนธีระกุล   กรรมการ 
15.  นางสาวสายใจ  ยศประยูร   กรรมการ 
16.  อาจารย์เบ็ญจมาศ  รอดพิทักษ์   กรรมการ 
17.  อาจารย์อรพิน  นะราย    กรรมการ 
18.  อาจารย์ปรัศนี    ศิริธรรม    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรยี่าน 
1.  นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์   ประธาน 
2.  นางนันทพร   ชูทรัพย์   รองประธานคณะกรรมการ 
3.  นายบัญญัติ   ลาชโรจน์  กรรมการ 
4.  นายไกรสิทธิ์   บุตรชัยงาม  กรรมการ 
5.  นางสาวโชติมา  ยะกาศคะนอง  กรรมการ 
6.  นางสาววิลาวัณย์  ลีลารัตน์  กรรมการ 
7.  นางสาวสารภี   ศุระศรางค์  กรรมการ 
8.  นายธีระศักดิ์   ปรีชา   กรรมการ 
9.  นายคมวุฒิ   อินทรวิรัตน์  กรรมการ 
10.นางสุภาภรณ์   ไทยสิทธ ิ  กรรมการ 
11.นางสุรีย์   อุปถัมภ์วิเชียร  กรรมการ   
12.นางปราณี   ธํารงสุทธิพันธ ์  กรรมการ 
13.นางเสาวลักษณ์  อินทร์ศรี  กรรมการ 
14.นางสาววนิดา   ตันติชัชวาลวงศ์  กรรมการ 
15.นางจินตนา   วงษ์ทอง  กรรมการ 
16.นางสาวสายใจ  ยศประยูร  กรรมการ 
17.นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ศรี  กรรมการ 
18.นางสาวพัชรินทร์  แสงเงิน   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ            
19.นางนาตยา   ปรีชา   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้บริหารปัจจุบัน 
1.  ดร.วิภาพรรณ   ชูทรัพย์   ผู๎รับใบอนุญาตและผู๎จัดการ 
2.  นางนันทพร   ชูทรัพย์   ผู๎อํานวยการ 
3.  นายบัญญัติ   ลาชโรจน์  รองผู๎อํานวยการ 
4.  นางสาววิลาวัณย์  ลีลารัตน์  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
5.  นายคมวุฒิ   อินทรวิรัตน์  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน / นักศึกษา 
6.  นายธีระศักดิ์   ปรีชา   ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
7.  นางสาวโชติมา  ยะกาศคะนอง  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายสํงเสริมการศึกษา 
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            ส านักผู้จัดการ 
1.  นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ศรี  งานบัญชี 
2.  นายประจวบ   คะทาชาต ิ งานการเงิน 
3.  นางสาวพรทิพย์  ภูเดช   งานการเงิน 
4.  นางสาวพัชรินทร์  แสงเงิน   งานนโยบายและแผนงาน 
5.  นางสุมะนา   เกษโกมล  งานนโยบายและแผนงาน 
6.  นางสาวขวัญใจ  จันทรวงษ์  งางบุคคล 
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ฝ่ายวิชาการ
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ฝ่ายวิชาการ 

ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ 

สายวิชาสังคมศึกษา/กฎหมายและพลศึกษา 

ผู๎อํานวยการ 

รองผู๎อํานวยการ 

ภาควิชาการบัญชี 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาควิชาการตลาด 

สายวิชาปฏิบัติสํานักงาน 
 

ภาควิชาชีพ ภาควิชาพื้นฐาน 

สายวิชาภาษาไทย 

สายวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาตํางประเทศ 

สายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
 

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

งานสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

งานวัดผลและประเมินผล 
 

งานศูนย์วิทยบริการและห๎องสมุด 
 

งานฝึกงานนักศึกษา 
 

งานนิเทศการสอน 
 

งานนวัตกรรมและโครงงาน 
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รายนามคณาจารย์ฝ่ายวิชาการ 
1.   นางสาววิลาวัณย์ ลีลารัตน์  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการ   

และหัวหน๎างานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. นางสาวจันทนา อนันตสวัสดิ์  ห๎วหน๎างานสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
3. นางสาวสุกัญญา สํงเสียง   หัวหน๎างานวัดผลและประเมินผล 
4. นางจริญญา  ภักดีวงศ์  งานห๎องสมุด 
5. นายณรงค์ศักดิ์ เก๎าแสนสุข  งานศูนย์วิทยบริการ 
6. นางสาววนิดา     ตันติชัชวาลวงศ์  หัวหน๎าภาควิชาพื้นฐาน  และหัวหน๎าสายวิชาภาษาตํางประเทศ 
7. นางปราณี  ธํารงสุทธิพันธ ์ หัวหน๎าภาควิชาการบัญชี 
8.   นายคมวุฒิ              อินทรวิรัตน์  หัวหน๎าภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
9. นายโดม  เจริญสิริ   ผู๎ชํวยหัวหน๎าภาควิชาคอมพิเตอร์ธุรกิจ  
10. นางเสาวลักษณ์ อินทร์ศรี  หัวหน๎าภาควิชาการตลาด 
11. นางสาวสารภี ศุระศรางค์  หัวหน๎างานนวัตกรรมและโครงการ 
12. นายเฉลิมพล  จิตร์อรุณ  หัวหน๎างานฝึกงาน 
13.   นางสาวพัชรินทร์      แสงเงิน   หัวหน๎าสายวิชาปฏิบัติสํานักงาน 
14.  นางสุทัศนีย์  พลเตชา   หัวหน๎าสายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
15. นางกุหลาบ  พรหมจันทร์  หัวหน๎าสายวิชาสังคม-กฎหมาย-พลานามัย 
16. นางอรุณรัตน์ สมรรถกิจขจร  หัวหน๎าสายวิชาภาษาไทย 
17.นายไกรสิทธิ์  บุตรชัยงาม                     หัวหน๎างานนิเทศการสอน 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วย   การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2545 

พ.ศ. 2547 
--------------------------------------------------------------  

 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการการเห็นสมควรให๎แก๎ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546  ใหมํ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8  แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษธิการ              
พ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว๎  ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ 1. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วย  การประเมินผลการเรียน  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  พ.ศ. 2547”  
 ข๎อ 2. ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํปีการศึกษา 2545  เป็นต๎นไป 
 ข๎อ 3.ให๎ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2538  พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 
 บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับ
ระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข๎อ 4. ให๎ดําเนินการประเมินผลการเรียนตามระเบียบนี้ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
 ข๎อ 5. ในระเบียบนี้  

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” เรียกชื่อยํอวํา  “ปวช.” หมายความวําการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3  ปี  หลังจากหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเทํา 
 “นักเรียน” หมายความวํา ผู๎ที่ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สําหรับผู๎ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต๎องทําสัญญาฝึกอาชีพกับสถานประกอบการด๎วย 
 “ภาคเรียน” หมายความวํา  ภาคเรียนปกติมี 2 ภาคเรียนตํอปีการศึกาษา 
 “ภาคเรียนฤดูร๎อน” หมายความวํา ชํวงเวลาที่จัดให๎เรียน  หรือฝึกปฏิบัติในระหวํางภาคฤดูร๎อนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการเปิดภาคเรียนฤดูร๎อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในชํวงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 
 “สถานศึกษา” หมายความวํา สถานศึกษาที่จัดการศึกษา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “หัวหน๎าสถานศึกษา” หมายความวํา  ครูใหญํ  อาจารย์ใหญํ  หรือผู๎อํานวยการสถานศึกษา 
 “หนํวยงานต๎นสังกัด” หมายความวํา  สํวนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูํในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล 
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 “สถานฝึกงานอาชีพ”  หมายความวํา สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระและแหลํง
วิทยาการซึ่งรับนักเรียนเข๎าฝึกงาน 
 “สถานประกอบการ”  หมายความวํา สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระและแหลํง
วิทยาการที่เข๎ารํวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา 
 “มาตรฐานการอาชีวศึกษา”  หมายความวํา ข๎อกําหนดในการจัดอาชีวศึกษาเพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการ
กํากับ  ดูแล ตรวจสอบ  ประเมินผล  และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวํา  ข๎อกําหนดในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการ
กํากับ ดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความวํา  การจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยความรํวมมือ
ระหวํางสถานศึกษาและสถานประกอบการ  กําหนดให๎มีการเรียนภาคทฤษฎีหรือภาคปฎิบัติ  พื้นฐาน
บางสํวนที่สถานศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 “ผู๎ควบคุมการฝึก”  หมายความวํา  ผู๎ที่สถานประกอบการมอบหมายให๎ทําหน๎าที่ประสานงานกับ
สถานศึกษา  ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถาน
ประกอบการ 
 “ครูฝึก”  หมายความวํา ผู๎ทําหน๎าที่  สอน ฝึก  อบรมในสถานประกอบการ 
 “การฝึกอาชีพ”  หมายความวํา  การเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 “คณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวํา  คณะกรรมการผู๎ทําหน๎าที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ  ติดตาม และกํากับดูแลมาตรฐานนักเรียน  นักศึกษา 
 ข๎อ 6. ให๎เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้  และให๎มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
วิธีการในการประเมินผลการเรียน 

 ข๎อ 7. ให๎สถานศึกษา  สถานฝึกงานอาชีพ  และสถานประกอบการ  มีหน๎าที่และรับผิดชอบในการ
ประเมินผลการเรียน 
 ข๎อ 8. ให๎ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหนํวยกิต  จํานวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชาให๎
ถือตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตร 
 ข๎อ 9. ให๎สถานศึกษา  และสถานประกอบการทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา  เมื่อสิ้นสุดภาค
เรียน  หรือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฎิบัติงานในทุกรายวิชา 
 ข๎อ 10. ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดรํวมกับสถานศึกษาในสังกัด  ดําเนินการสํงเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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หมวด 2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 ข๎อ 11. การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา          ให๎ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงตํอเนื่องตลอด
ภาคเรียนด๎านความรู๎  ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
ซึ่ง ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช๎เคร่ืองมือและวิธิการหลากหลายตามความเหมาะสม 
 ให๎มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินแตํละ
กิจกรรม  และงานที่มอบหมายในอัตราสํวนตามความสําคัญของแตํละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
 
 ให๎ดําเนินการประเมินผลการเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ  ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานกําหนด 
 ข๎อ 12. ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตํละรายวิชา  ดังตํอไปนี้ 
  4.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีมาก 
  3.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดี 
  2.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ดีพอใช๎ 
  2.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์พอใช๎ 
  1.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์อํอน 
  1.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์อํอนมาก 
  0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูํในเกณฑ์ขั้นต่ํา 
 ข๎อ 13. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข๎อ 12. ไมํได๎  ให๎ใช๎ตัวอักษรตํอไปนี้ 
  ข.ร.   หมายถึง  ขาดเรียนไมํมีสิทธิเข๎ารับการประเมินสรุปผลการเรียน  เนื่องจากมี
เวลาเรียนต่ํากวําร๎อยละ 80  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํใชํเหตุ สุดวิสัย 
  ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไมํครบ  โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล๎วเห็นวําไมํมีเหตุผลสมควร 
  ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน  โดยสถานศึกษาแล๎ว  เห็นวําไมํ
มีเหตุผลสมควร 
  ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล๎ว  เห็นวํา
ไมํมีเหตุผลสมควร 
  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
  ถ.พ. หมายถีง  ถูกสั่งพักการเรียนในระหวํางที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน 
  ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให๎ทํา 
  ม.ส. หมายถึง  ไมํสมบูรณ์เนื่องจากไมํสามารถเข๎ารับการประเมินครบทุกคร้ังและ 
หรือไมํสํงงานอันเป็นสํวนประกอบการเรียนรายวิชาตามกําหนดด๎วยเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย 
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  ม.ท. หมายถึง  ไมํสามารถเข๎ารับการประเมินทดแทนการประเมินสํวนที่ขาดของ
รายวิชาที่ไมํสมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
  ผ. หมายถึง  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผําน 
  ม.ผ. หมายาถึง ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมตาม หรือผลการประเมินไมํผําน 
  ม.ก. หมายถึง  การเรียนโดยไมํนับจํานวนหนํวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผําน 
 ข๎อ 14. ในกรณีตํอไปนี้ให๎ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 

(1) มีผลการเรียนต่ํากวําเกณฑ์ขั้นตํ่า (ไมํผําน) 
(2) ได๎ ข.ร. 
(3) ได๎ ข.ป. 
(4) ได๎  ข.ส. 
(5) ได๎  ถ.ล. 
(6) ได๎  ถ.พ. 
(7) ได๎  ท. 
(8) ได๎  ม.ท. 

ข๎อ 15.  นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือสํอเจตนาทุจริตในการสอน หรืองานที่มอบหมายให๎ทําใน
รายวิชาใด  ให๎พิจารณาโทษตามสถานความผิด  ดังนี้ 

(1) ให๎ได๎คะแนน 0 (ศูนย์)  เฉพาะคร้ังนั้น หรือ 
(2) ให๎ได๎ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น  หรือ 
(3) ให๎ได๎ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น  และตัดคะแนนความประพฤติ          

ตามระเบียบวําด๎วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานที่ศึกษากําหนด 
ข๎อ 16. การคํานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย  ให๎ปฏิบัติดังน้ี 

(1) ให๎นําผลบวกของผลคูณระหวํางจํานวนหนํวยกิตของแตํละรายวิชากับระดับผลการเรียน 
         หารด๎วยผลบวกของจํานวหนํวยกิตของแตํละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหนํงไมํปัด   
         เศษ 
(2) ให๎คํานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตามข๎อ 14. และข๎อ 

15. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน  ให๎ใช๎ระดับผลการเรียนสุดท๎ายและนับจํานวน
หนํวยกิตมาเป็นตัวหารเพียงคร้ังเดียว 

(3) ให๎คํานวณคําระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
(ก) คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตาม

ข๎อ (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ  
(ข) คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได๎ระดับผลการ

เรียนตาม (2)  ตั้งแตํสองภาคเรียนขึ้นไป 
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ข๎อ 17.   ผู๎ที่ได๎ม.ส. เนื่องจากไมํสามารถเข๎ารับการประเมินครบทุกคร้ัง  ต๎องรับการประเมินทดแทน
สํวนที่ขาดภายใน  10  วัน  นับแตํวันประกาศผลการเรียนรายวิชา   หากพ๎นกําหนดนี้ให๎ถือวําไมํสามารถเข๎า
รับการประเมินทดแทน(ม.ท.) ยกเว๎นมีเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย  ให๎สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณา
เป็นราย ๆ ไปทั้งนี้  ให๎ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไมํสมบูรณ์ให๎แล๎วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 
 ผู๎ที่ได๎ ม.ส. เน่ืองจากไมํสามารถสํงงานอันเป็นสํวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดสํงงาน
นั้นให๎สมบูรณ์ภายใน 10  วัน นับแตํวันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากพ๎นกําหนดให๎สถานศึกษา  หรือ
สถานประกอบการทําการตัดสินผลการเรียน  ยกเว๎นมีเหตุผลจําเป็นอันสุดวิสัยในสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 ในกรณีนี้ให๎ผู๎สอนหรือครูฝึกรายงานให๎หัวหน๎าสถานศึกษาหรือผู๎ควบคุมการฝึกทราบทุกราย 
 ข๎อ 18.   นักเรียนต๎องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนได๎ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาแตํละประเภทวิชา   สาขาวิชา  และสาขางาน  หรือตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
 
 ข๎อ 19. ให๎ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้ 
  ผําน  หมายถึง  ผลการประเมินผํานเกณฑ์ 
             ไมํผําน  หมายถึง  ผลการประเมินไมํผํานเกณฑ์  
 

หมวด  3 
การตัดสินผลการเรียน 

 ข๎อ 20 .  การตัดสินผลการเรียนให๎เป็นไปตามนัย  ดังนี้ 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตํระดับ 1  ขึ้นไปถือวําประเมินผํานและให๎นับจํานวน                  

หนํวย กิตของรายวิชานัน้เป็นจํานวนหนํวยกิตสะสม 
   (3)  เมื่อได๎ประเมินผลการเรียนแล๎ว  นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย์ (0) ตามข๎อ 14. (1) 
ให๎รับการประเมินใหมํได๎  1  คร้ัง  ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกําหนดไมํเกิน  10  วัน 
นับแตํวันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว๎นแตํมีเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย  หากประเมินใหมํไมํผําน  ถ๎าเป็น
รายวิชาบังคับที่กําหนดให๎เรียนในแตํละปรเภทวิชา   สาขาวิชา  และสาขางาน  ให๎เรียนซ้ํารายวิชานั้น ถ๎าเป็น
รายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได๎ 
  (4)   การประเมินใหมํ   ให๎ระดับผลการเรียนได๎ไมํเกิน 1 
  (5)   เมื่อได๎ประเมินผลการเรียนแล๎ว  นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์)  ตามที่กําหนด
ไว๎ในข๎อ 14. (2) ถึง (14) (8)  ข๎อ 15 (2) และข๎อ 15 (3)  ถ๎าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให๎เรียนในแตํละ
ประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน  ให๎เรียนซ้ํารายวิชานั้น  ถ๎าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชา
อ่ืนแทน ก็ได ๎
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 ในกรณีที่ให๎เรียนรายวิชาอ่ืนแทน ให๎ลงหมายเหตุใน  ปพ.1 ปวช.วําให๎เรียนแทนรายวิชาใด 
 ข๎อ 21.  การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  
2545 ให๎ถือตามเกณฑ์ตํอไปนี้ 

(1) ประเมินผํานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี  ครบ
ตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรสถานศึกษาแตํละประเภทวิชาสาขาวิชา 

(2) ได๎จํานวนหนํวยกิตสะสมครบถ๎วนตามโครงสร๎าง  ที่ กําหนดดไว๎ในหลักสูตร
สถานศึกษาแตํละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

(3) ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ํากวํา 2.00 
(4) ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมํน๎อยกวํา 2  ชั่วโมงตํอสัปดาห์ครบ 5  ภาคเรียน  

โดยมีเวลาเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตํละภาคเรียน และต๎องผําน
จุดประสงค์สําคัญของกิจกรรม   หากนักเรียนมีเวลาเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมต่ํากวําร๎อยละ 60  ของเวลาที่
กิจกรรมในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย  ให๎สถานศึกษาพิจารณาผํอนผันเป็นรายไป 
 เมื่อนักเรียนได๎เข๎ารํวมปฎิบัติกิจกรรมครบถ๎วนในภาคเรียนใด  ให๎บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร          
“ ผ ”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น  ซึ่งหมายถึง “ ผําน ” หากนักเรียนได๎เข๎ารํวมปฏิบัติ
กิจกรรมไมํครบถ๎วน  หรือไมํได๎เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมเลย  ให๎สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมใน
สํวนที่นักเรียนผู๎นั้นไมํได๎เข๎ารํวมปฏิบัติให๎ครบถ๎วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร 
 สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การเข๎ารํวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือวํามีผล
ตามความใน(4) 
 ข๎อ 22. ให๎หัวหน๎าสถานศึกษา  เป็นผู๎อนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สําหรับ
รายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให๎ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานรํวมกันประเมิน ผล
การเรียน 
 ข๎อ 23. นักเรียนผู๎ใดประสงค์จะเรียนซ้ํารายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ํากวํา 2  หรือเลือกเรียน
รายวิชาอื่นแทน  ถ๎าเป็นรายวิชาเลือก  เพื่อประเมินปรับคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎สูงขึ้น  ในสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการดําเนินการให๎เรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร 
 การเรียนซ้ํารายวิชา  ให๎นับจํานวนหนํวยกิตรสะสมเพียงคร้ังเดียว  สํวนการเรียนแทนให๎นับเฉพาะ
จํานวนหนํวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจํานวนหนํวยกิตสะสม 
 การนับจํานวนหนํวยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระทําเมื่อนักเรียนได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ 2 ขึ้นไป
เทํานัน้ 
 รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแล๎วได๎ระดับผลการเรียน 0 ให๎ถือระดับผลการเรียนต่ํากวํา 2 ตามเดิม
ยกเว๎นการได๎ระดับผลการเรียน 0  ตามข๎อ 15 (2) และ 15 (3) 
 ข๎อ 24.   ตามนัยแหํงข๎อ 23  การคิดคําคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ๎าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ําให๎นับจํานวน           
หนํวยกิตเป็นตัวหารเพียงตัวเดียว  สํวนการเรียนรายวิชาอ่ืนแทนให๎นับเฉพาะจํานวนหนํวยกิตของรายวิชา              
ที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 
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 ข๎อ 25. เมื่อนักเรียนได๎ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2  ภาคเรียน หรือไมํน๎อยกวํา 40  หนํวยกิต  และได๎รับ
การประเมินใหมํแล๎ว หากได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวํา 1.50   ให๎สถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎เรียน
ตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักเรียน 
 เมื่อได๎ลงทะเบียนรายวิชาครบ  4  ภาคเรียนหรือไมํน๎อยกวํา 75  หนํวยกิต  และได๎รับการประเมิน
ใหมํแล๎ว  หากได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวํา 1.75  ให๎สถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎เรียนตํอไปหรือ
ให๎พ๎นสภาพนักเรียน 
 เมื่อได๎ลงทะเบียยนรายวิชาครบ 6  ภาคเรียนหรือไมํน๎อยกวํา 100 หนํวยกิต  และได๎รับการประเมิน
แล๎ว  หากได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวํา 1.90  ให๎สถานศึกษาพิจารณาวําควรให๎เรียนตํอไปหรือให๎พ๎น
สภาพนักเรียน 
 ข๎อ 26  นักเรียนที่ได๎เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ  ประเมินใหมํหรือเรียกซ้ํา  หรือเรียนแทนรายวิชาที่
ได๎ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์)  และระดับผลการเรียนต่ํากวํา 2  หรือเทียบโอนผลการเรียนร๎ูมาเป็นเวลารวม              
8 ภาคเรียนแล๎ว  แตํยังไมํเข๎าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไว๎ในข๎อ 21. ให๎สถานศึกษา
พิจารณาวําควรให๎เรียนตํอไปหรือให๎พ๎นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้ต๎องไมํเกิน  6  ปีการศึกษา  นับตั้งแตํวันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักเรียน  โดยไมํนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งพักการเรียน 
 

หมวด  4 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 ข๎อ 27.  การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษา  ซึ่งใช๎หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545   ให๎สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข๎าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  นอกจากรายวิชาที่
ได๎รับผลการเรียนต่ํากวํา 2  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจําทําการประเมินใหมํจนเห็นวําได๎ผลการเรียนถึง
เกณฑ์มาตรฐานแล๎ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได๎ 
 ข๎อ 28.  ในกรณีที่นักเรียนย๎ายสถานศึกษา  ถ๎านักเรียนมีผลการเรียนต่ํากวําเกณฑ์ขั้นต่ํา (ไมํผําน) ใน
รายวิชาใด  และมีสิทธิได๎รับการประเมินใหมํตามที่กําหนดไว๎ในระเบียบวําด๎วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรนี้  ให๎สถานศึกษาที่นักเรียนเรียนอยูํกํอนดําเนินการประเมินใหมํให๎แกํนักเรียนผู๎นั้น  เว๎นแตํมีเหตุ
จําเป็นอันสุดวิสัยให๎สถานศึกษาที่รับเข๎าเรียนดําเนินการประเมินใหมํได๎  ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่รับเข๎าเรียนเป็นรายไป 
 ข๎อ 29.  สถานศึกษาจะต๎องรับโอนผลการเรียนรายวิชา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาเอกชน  หรือหนํวยงานของราชการ  หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ  ได๎ตามเงื่อนไขดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล๎เคียงกันไมํต่ํากวําร๎อยละ 60 และ
มีจํานวนหนํวยกิตไมํน๎อยกวําหนํวยกิตของรายวิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตรที่ใช๎ระเบียบนี้ 

(2) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ํากวํา 2  ให๎สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทําการ
ประเมินใหมํ  ถ๎าเห็นวํามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล๎ว  จึงรับโอนรายวิชานั้น 
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(3) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ 2  ขึ้นไป  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะ
ทําการประเมินใหมํแล๎วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได๎ 

ข๎อ 30. สถานศึกษาจะต๎องรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืนซึ่ง  ก .พ.รับรองคุณวุฒิไมํต่ํา
กวําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือจากหลักสูตรอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน  แตํเรียกชื่อเป็นอยํางอ่ืน  ของ
กรมตํางๆ  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหนํวยงานของราชการได๎ตามเงื่อนไขตํอไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล๎เคียงกันไมํต่ํากวําร๎อยละ 60  
และมีหนํวยกิตไมํน๎อยกวําหนํวยกิตของรายวิชาที่ระบุไว๎ในหลักสูตรที่ใช๎ระเบียบนี้ 

(2) เป็นรายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ 2  ขึ้นไป  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหมํ  แล๎วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได๎ 

ข๎อ 31. ถ๎ามีระเบียบ  คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข๎องกับการเทียบโอนผลการเ รียนหรือการ          
ถํายโอนผลกการเรียน  ให๎ถือปฏิบัติตามนั้น 

ข๎อ 32.  การบันทึกผลการเรียนตามข๎อ 27.  ข๎อ 29.  และข๎อ 30.  ลงในระเบียบแสดงผลการเรียนให๎ใช๎
รหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  โดยแสดงหมายเหตุวําเป็น
รายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอ่ืนหรือจากการเทียบรายวิชา  รหัสวิชาใด  ยกเว๎นมีข๎อกําหนดเฉพาะในเร่ือง
นั้นๆ 

ข๎อ 33.  สถานศึกษาจะอนุญาตให๎นักเรียนไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหํงอ่ืนที่ใช๎หรือไมํใช๎
หลักสูตรเดียวกัน  แตํมีเนื้อหาใกล๎เคียงกันและมีจํานวนหนํวยกิตไมํน๎อยกวํารายวิชาที่นักเรียนต๎องเรียนใน
สถานศึกษาแหํงเดิม  แม๎รหัสวิชาหรือชื่อรายวิชาจะไมํตรงกันก็ได๎  โดยให๎สถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให๎สถานศึกษาทั้งสองแหํงทําความตกลงรํวมกันในการ  
จัดสอนและรับโอนผลการเรียนดังนี้ 

(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตํ 2 ขึ้นไป  หรือ 
(2) รายวิชาที่ได๎ระดับผลการเรียนต่ํากวํา 2  สถานศึกษาจะรับโอนหรือทําการประเมิน

ใหมํเมื่อเห็นวําได๎ผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานแล๎วจึงรับโอนรายวิชานั้น  ทั้งนี้  ให๎สถานศึกษา  แจ๎งให๎
นักเรียนทราบกํอนที่จะอนุญาตให๎ไปเรียนการบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ให๎ใช๎รหัส
วิชา  และชื่อรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  โดยระบุวํารับโอนจาก
สถานศึกษาแหํงอ่ืน  รหัสวิชาใด  ยกเว๎นมีข๎อกําหนดเฉพาะในเร่ืองนั้น ๆ 
 ข๎อ 35. กรณีที่มีการประเมินใหมํตาม ข๎อ 27. ข๎อ 29. ข๎อ 30. และข๎อ 34. ระดับผลการเรียนให๎เป็นไป
ตามที่ได๎จากการประเมิน  แตํต๎องไมํสูงไปกวําเดิม 
 ข๎อ 36. นักเรียนที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือฝึกงานในสถานฝึกงานอาชีพ หรือทํางานใน
อาชีพนั้นอยูํแล๎ว หรือมีความร๎ูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากํอนเข๎าเรียน  หรือเข๎าเรียนแล๎วแตํขอไปเรียน  
หรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพ  จะขอประเมินเทียบโอนความร๎ูและประสบการณ์ เพื่อนับจํานวนหนํวย
กิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได๎ 

ถ๎าผลการประเมินไมํผําน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน
เทียบโอนความร๎ูและประสบการณ์ในภาคเรียนตํอไป 



 39 

ข๎อ 37. นักเรียนที่สถานศึกษาให๎พ๎นสภาพนักเรียนตามข๎อ 25. หรือข๎อ26.  แล๎วสอบเข๎าเรียนใหมํใน
สถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหํงใหมํได๎  ให๎สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฎอยูํ
ในหลักสูตรนี้  และได๎ระดับผลการเรียนตั้งแตํ  2  ขึ้นไป 

ข๎อ 38. นักเรียนที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  กลุํมวิชา  หรือขอเทียบโอนความร๎ูและ
ประสบการณ์ตามข๎อ 27. ข๎อ 29. ข๎อ30. และข๎อ 37. ต๎องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาแหํงหลังสุดไมํน๎อย
กวํา 1  ภาคเรียน 

 
หมวด  5 

หน้าท่ีของสถานศึกษา 
ข๎อ 39.  สถานศึกษาต๎องจัดให๎มีเอกสารการศึกษา ดังตํอไปนี้ 

(1)  ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียนตามแบบที่กําหนดท๎ายระเบียบนี้ซึ่งใช๎ชื่อ
ยํอวํา “ปพ.1 ปวช.”  และต๎องเก็บรักษาไว๎ตลอดไป 

(2)  แบบรายงานผลการเรียนของผู๎ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปพ.3  ปวช.) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บรักษาไว๎ตลอดไป 

(3)  ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร  ตามแบบที่กําหนดท๎ายระเบียบนี้ 
(4)  สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอ่ืน 

นอกเหนือจาก ปพ.1ปวช. และปพ.3 ปวช. สมุดบันทึกการฝึกงาน หรือสมุดบันทึกปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน
ของนักเรียน 

  (5)  ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดท๎าย
ระเบียบนี้ 

ข๎อ 40.  ให๎สถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักเรียน  ให๎นักเรียนและผู๎ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข๎อ 41.  ให๎สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแกํนักเรียนโดยปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ข๎อ 42.  ให๎สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว๎เป็นเวลา

ไมํน๎อยกวําสามปีการศึกษา 
 

หมวด 6 
ใบรับรองผลการเรียน 

      ข๎อ 43.  ให๎ใช๎สําเนาระเบียบผลการเรียน (ปพ.1 ปวช).  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียนแทนใบสุทธิ 
และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา 
      ข๎อ 44.  การทําสําเนา ปพ.1 ปวช.  จะใช๎วิธีถํายเอกสารหรือพิมพ์ใหมํก็ได๎ 
       ในหัวหน๎างานระเบียบ หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ทําการแทน ลงลายชื่อรับรองสําเนา พร๎อมทั้งวัน 
เดือน ปี ที่ออกสําเนา 
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      ถ๎าสถานที่ศึกษาไมํอาจลงลายมื่อชื่อในต๎นฉบับของสําเนาของ ปพ.1 ปวช. ได๎  ให๎ผู๎รักษาการใน
ตําแหนํงหัวหน๎าสถานศึกษาลงลายมือชื่อแทน 
      ข๎อ 45.  ถ๎านักเรียนต๎องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียนสถานศึกษา
สถานการศึกษาจะออกใบสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน หรืสําเนา ปพ.1 ปวช.  ให๎ก็ได๎
ใบรับรองนี้อายุเพียง 60 วัน และให๎สถานศึกษากําหนดอายุไว๎ด๎วย 
ถ๎านักเรียนต๎องการให๎รับรองพื้นความร๎ูระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานชํวงชั้นที่ 3 
สถานศึกษาจะถํายสําเนา รบ.1 ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองสําเนาให๎ไปก็ได๎ 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

       ข๎อ 46. ให๎ใช๎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538  พ.ศ. 2542 กับนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2538 พ.ศ.2538 และนักเรียนที่เรียนตามหลักศุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 
(เพิ่มเติม พ.ศ.2541)ไปจนกวํานักเรียนจะเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      ข๎อ 47. นักเรียนที่เข๎าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงผล
การเรียนในแตํละรายวิชา 8 ระดับ ตามที่กําหนดไวํในระเบียบข๎อ 12. ตั้งแตํปีการศึกษา 2547  เป็นต๎นไป
ยกเว๎นนักเรียนที่เข๎าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  มากกํอนปีการศึกษา 2547  
ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน 5  ระดับ  ตามที่กําหนดไว๎ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546  ข๎อ 15  ไปจนกวําจะ
สําเร็จการศึกษา 
 ข๎อ 48.  สถานศึกษาใดที่ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  
กํอนระเบียบนี้ใช๎บังคับให๎ถือวํามีผลสมบูรณ์ตามระเบียบนี้ 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2547 
 
                               
                                                           

                                                        (นายอดิศัย  โพธารามิก) 
                                                          รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนยีบัตร พ.ศ. 2537  

  
         โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวําด๎วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 
               อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 (1) แหํงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2537 จึงวาง
ระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 
               ข๎อ 1. ระเบียบเรียกวํา “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
               ข๎อ 2. ให๎ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วําด๎วยการวัดผลการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร พ.ศ. 2538 
               ข๎อ 3. ในระบบนี้ 
 “สถาบัน”          หมายความวํา      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 “อธิการบดี”       หมายความวํา     อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
                        “วิทยาเขต”        หมายความวํา     วิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
                        “ผู๎อํานวยการ”   หมายความวํา      ผู๎อํานวยการวิทยาเขต 
                        “นักศึกษา”         หมายความวํา      ผู๎เข๎ารับการศึกษาวิทยาเขตตามหลักสูตร 
                                                                               ในระดับประกาศนียบัตร 
               ข๎อ 4. การวัดผลการศึกษา ให๎วิทยาเขตเป็นผู๎ดําเนินการ 
               ข๎อ 5. ให๎ถือหลักการวัดผลการศึกษาแบบหนํวยกิต 
               ข๎อ 6. เกณฑ์การลงทะเบียนและเวลาเรียน 
               6.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หากต๎องการเปลี่ยนหรือต๎องการเพิ่มรายวิชา
เรียน ให๎ดําเนินการได๎ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์นับแตํวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสัปดาห์แรก นับแตํวัน
เปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน การคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยหรือการบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา ให๎ทําเฉพาะ
วิชาที่ลงทะเบียนเทํานั้น 
          6.2 ในแตํละภาคการศึกษา นักศึกษาจะลงทะเบียนได๎ไมํเกิน24หนํวยกิตและไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
นักศึกษาภาคนอกเวลาที่ใช๎เวลาเรียนตลอดหลักสูตรมากกวําปกติจะลงทะเบียนเรียนไมํเกิน 16 หนํวยกิต และ
ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 
               6.3 การลงทะเบียนเรียนเกินกวําจํานวนหนํวยกิตที่กําหนดในข๎อ 6.2 จะกระทําได๎ต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน๎าแผนกวิชาและจํานวนหนํวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกินต๎องไมํ
มากกวํา 3 หนํวยกิต 
 
               6.4 ในกรณีที่นักศึกษาต๎องการลงทะเบียนเรียนน๎อยกวําหนํวยกิตขั้นต่ําตามข๎อ 6.2 ต๎องอยูํในกรณีใด
กรณีหน่ึง ดังนี้ 
               6.4.1 จํานวนหนํวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนตํ่ากวําที่กําหนดในข๎อ 6.2 
               6.4.2 ได๎รับอนุมัติจากผู๎อํานวยการ 
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               6.5 การนับจํานวนหนํวยกิตของรายวิชา ในแตํละภาคการศึกษาให๎รวมหนํวยกิตของทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 
               6.6 การลงทะเบียนในภาคฤดูร๎อน นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนได๎ดังนี้ คือเปิดเรียน 6 สัปดาห์จะ
ลงทะเบียนเรียนไมํเกิน 6 หนํวยกิต หรือถ๎าเปิดเรียน 9 สัปดาห์ จะลงทะเบียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต การ
ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร๎อน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได๎ดังนี้ 
          (1) ลงทะเบียนเรียนซํอมเสริมในรายวิชาที่ต๎องการปรับคําระดับผลการศึกษา 
               (2) ลงทะเบียนในรายวิชาที่วิทยาเขตเปิดสอนในภาคฤดูร๎อน 
               ข๎อ 7. การรายงานผลการศึกษา สําหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามปกติให๎รายงานระดับ
คะแนนเป็นตัวอักษร และปฏิบัติดังน้ี 
               7.1 รายวิชาที่รายงานระดับคะแนนซึ่งสามารถเทียบคําตัวอักษรเป็นตัวเลขได๎ให๎เทียบคําระดับ
คะแนนตํอหนํวยกิตเป็น 5 ระดับดังตํอไปนี้ 

ระดับคะแนน (GRADE) คําระดับคะแนนตํอหนํวยกิต ผลการศึกษา 
ก หรือ A 4 ดีมาก (Excellent) 
ข หรือ B 3 ดี (Good) 
ค หรือ C 2 ปานกลาง (Fair) 
ง หรือ D 1 อํอน (Poor) 
ต หรือ F 0 ตก (Failure) 

 
              7.2 ผลการศึกษาซึ่งไมํสามารถรายงานระดับคะแนนได๎ตามข๎อ 7.1 ให๎รายงานระดับคะแนนเป็น
ตัวอักษร และเทียบคําตัวอักษรเป็นคําระดับผลการศึกษา ดังตํอไปนี้ 
ระดับคะแนน(GRADE) คําระดับคะแนนตํอหนํวยกิต ผลการศึกษา 

ขร. หรือ la 0 ขาดเรียนไมํมีสิทธิสอบ 
  (InadequateAttendance) 

ถต. หรือ Fw 0 ขอถอนวิชาเรียนเมื่อพ๎นกําหนด-ตก 
  (Failed-withdrawn) 

ถ. หรือ W - ขอถอนวิชาเรียนในกําหนด(Withdrawn) 
ม.ส. หรือ i - ไมํสมบูรณ์ (Incomplete) 

ม.น. หรือ Au - ไมํนับหนํวยกิต (Audit) 
             
 
   7.3 รายวิชาที่มาสามารถเทียบคําตัวอักษรเป็นตัวเลขได๎ ให๎รายงานผลการศึกษาเป็น 2 ระดับ 

ผลการศึกษา ระดับผลการศึกษา คําระดับผลการศึกษา 
พอใจ (ผําน) พ.จ. หรือ S (Satisfactory) - 
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ไมํพอใจ (ไมํผําน) ม.จ. หรือ U (Unsatisfactory) - 
               

ในกรณีนักศึกษาดับรับผลการศึกษา ม.จ. ในรายวิชาบังคับ ให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหมํ  
               7.4 ในกรณีนักศึกษามีเหตุจําเป็นสุดวิสัย ไมํสามารถเข๎าสอบได๎ โดยมีหลักฐานแสดงชัดเจนเชื่อถือ
ได๎ หรือในกรณีที่นักศึกษาไมํสามารถสํงงานได๎ทันตามเวลาที่กําหนด ให๎ถือผลการศึกษาในรายวิชานั้นเป็น
ไมํสมบูรณ์ ให๎บันทึกเป็นไมํสมบูรณ์ (ม.ส.) หรือ I (Incomplete) ไว๎กํอนและให๎นักศึกษาติดตํอจากอาจารย์
ผู๎สอนเพื่อให๎ดําเนินการวัดผลให๎ใหมํภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลสอบของรายวิชานั้น 
         ในกรณีที่นักศึกษามิได๎ติดตํอขอแก๎ไข ม.ส. กับอาจารย์ผู๎สอนให๎เสร็จสิ้นภายใน30 วันดังกลําวให๎ปรับ 
ม.ส. (I) เป็น ต. (F) นอกจากได๎รับอนุมัติจากผู๎อํานวยการให๎เลื่อนกําหนดวันการปรับ ม.ส. ออกไป แตํทั้งนี้
จะต๎องไมํเกินภาคการศึกษาถัดไป 
               7.5 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งไว๎ หากไมํประสงค์จะเรียนรายวิชานั้น 
ให๎ขอถอนรายวิชาภายใน6สัปดาห์ นับแตํวันปิดภาคการศึกษาปกติหรือ3 สัปดาห์นับแตํวันปิดภาคเรียน
การศึกษาฤดูร๎อน และให๎บันทึกในระเบียบผลการศึกษา เป็นการถอนวิชาเรียนในกําหนด (ถ.) แตํถ๎านักศึกษา
ขอถอนวิชาเรียนภายหลัง 6 สัปดาห์ นับแตํวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ3 สัปดาห์นับแตํวันเปิดภาคเรียน
การศึกษาฤดูร๎อนโดยไมํได๎อนุมัติจากผู๎อํานวยการเป็นกรณีพิเศษแล๎วให๎ถือวําผลการศึกษาเป็นตกหรือไมํ
พอใจและบันทึกในระเบียนผลการศึกษาเป็นขอถอนวิชาเรียนเมื่อพ๎นกําหนด-ตก (ถต.) หรือไมํพอใจ (ม.จ.)
และให๎ดําเนินการเชํนเดียวกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ 
               7.6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาใด และมีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น
และไมํได๎รับอนุมัติให๎มีสิทธิสอบ ข.ร. (Fa) หรือไมํพอใจ ม.จ.(U) แล๎วแตํกรณี เว๎นแตํจะมีเหตุผลสมควรและ
ได๎รับอนุมัติจากผู๎อํานวยการ 
               ข๎อ 8. การเรียนซ้ําและเรียนแทนรายวิชา 
               8.1 นักศึกษาที่ได๎รับคะแนน 0 หรือ ม.จ. ในวิชาเลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งจะเรียนซ้ําหรือแทนได๎ 
แตํสําหรับรายวิชาบังคับตามหลักสูตรจะต๎องเรียนซ้ําในรายวิชานั้นถ๎าตกซ้ําในรายวิชานั้นอีกจึงเลือกรายวิชา
ใดรายวิชาหนึ่งซึ่งผู๎อํานวยการอนุมัติให๎เรียนแทนกันได๎แตํการเรียนแทนรายวิชาบังคับนี้ จะทําได๎ไมํเกิน 6 
หนํวยกิต หรือ2 รายวิชา ยกเว๎นรายวิชาชีพเฉพาะสาขาที่ไมํอนุมัติให๎เรียนแทนกันได๎ 
               8.2 นักศึกษาที่ได๎รับผลการศึกษา ง หรือ D ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งอาจจะขอทะเบียนเรียนซ้ํา
รายวิชานั้นได๎โดยได๎รับอนุมัติจากผู๎ชํวยของผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ โดยคิดคํา
ระดับคะแนนคร้ังหลังสุด และนับจํานวนหนํวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
 
 
 
   ข๎อ 9. การศึกษาโดยไมํนับหนํวยกิต 
               9.1 ต๎องได๎รับอนุมัติจากผู๎อํานวยการและอาจารย์ผู๎สอน ในรายวิชาที่ต๎องการลงทะเบียนเรียน 
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               9.2 ในการดําเนินการเรียนการสอนให๎ดําเนินการเชํนเดียวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ โดย
รายงานผลการศึกษาตามข๎อ 7.3และลงหมายด๎วยวําการศึกษาโดยไมํนับหนํวยกิต(ม.น.)        หรือAu (Audit)  
               9.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไมํนับหนํวยกิตแล๎ว จะลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ําเพื่อ
เป็นการนับหนํวยกิตในภายหลังมิได๎ 
               ข๎อ 10. การยกเว๎นการเทียบหรือการโอนรายวิชา 
               10.1 นักศึกษาย๎ายและโอนในรายวิชาจากวิทยาเขต หรือสถานศึกษาอื่น เพื่อศึกษาตํอในวิทยาเขต ให๎
ผู๎อํานวยการที่รับเข๎าศึกษาตั้งกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเทียบวิชาในหลักสูตรให๎นักศึกษา เพื่อได๎รับการยกเว๎น
ไมํต๎องศึกษาอีก แตํจะกระทําได๎ไมํเกิน 3 ใน 4 ของหนํวยกิตทั้งหมดในหลักสูตร และจะต๎องใช๎เวลาศึกษาใน
วิทยาเขตนั้นอีกไมํน๎อยกวํา2ภาคการศึกษา 
               10.2 จํานวนหนํวยกิตและผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจะไมํนํามารวมคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ย 
แตํให๎นําจํานวนหนํวยกิตที่ได๎รับการยกเว๎นมารวมกันเพื่อให๎ครบตามหลักสูตร 
               10.3 กรรมการตามข๎อ 10.1 ต๎องกําหนดด๎วยวํารายวิชาที่ให๎นักศึกษาผู๎นั้นศึกษาทั้งหมดใช๎ระยะ
เวลานานเทําได เพื่อคิดสภาพการเป็นนักศึกษาตามข๎อ 15.2 
               ข๎อ 11. การพักการศึกษา 
               11.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวํา 2 ภาคเรียนตามปกติติดตํอกัน หรือในภาคการศึกษาแรกที่
ขึ้นทะเบียนเป็นการศึกษาของวิทยาเขตไมํได๎ เว๎นแตํจะได๎รับอนุมัติจากผู๎อํานวยการเป็นกรณีพิเศษ 
               11.2.1 วันที่ลาพักอยูํในระยะเวลาตามเกณฑ์ของข๎อ6.1 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมดในภาค
นั้น จะไมํปรากฏผลการบันทึกใบแสดงผลการศึกษา 
               11.2.2 ถ๎าวันลาพักอยูํในระยะเวลา 6 สัปดาห์แรกนับแตํวันเปิดภาคเรียนการศึกษาปกติ หรือ 3 
สัปดาห์นับแตํวันเปิดภาคเรียนฤดูร๎อน ให๎บันทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษาเป็น ถ. หรือ W 
            11.2.3 ในกรณีที่วันลาพักพ๎นกําหนด 6 สัปดาห์ แรกนับแตํวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ3 สัปดาห์
แรกนับแตํวันเปิดภาคเรียนการศึกษาภาคฤดูร๎อนให๎บันทึกในใบผลการศึกษาเป็น ก.ต. หรือ Fw เว๎นได๎แตํ
กรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได๎ผํานอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและผู๎อํานวยการ
อนุญาตจึงให๎บันทึกผลการศึกษาเชํนเดียวกับข๎อ 11.2.2 
               11.2.4 นักศึกษาที่ได๎รับอนุญาตให๎ลาพัก หรือถูกพักการศึกษาจะลงทะเบียนชําระคําธรรมเนียมเพื่อ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของสถาบันมิฉะนั้นจะ
ลงพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว๎นการอนุญาตให๎ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาภายหลังที่นักศึกษาได๎
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดไปแล๎วเทํานั้น 
 
 
 
 
              ข๎อ 12. การวัดผลการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา 
               12.1 ให๎มีการวัดผลการศึกษาตามแนวทางที่สถาบันกําหนด 
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               12.1.1 การกําหนดอัตราสํวนของคะแนนระหวํางภาคการศึกษากับปลายภาคการศึกษาให๎ปฏิบัติดังน้ี 
               12.1.1.1 ภาคทฤษฎี อัตราสํวนของคะแนนระหวํางภาคการศึกษากับปลายภาคการศึกษาถือตาม
หลักสูตรรายวิชาของแตํละสาขาวิชา 
               ก. คะแนนระหวํางภาคการศึกษา ได๎มาจากการสอบยํอย (Formative Test) งานที่มอบหมาย                 
กิจนิสัยความสนใจ และการเข๎ารํวมกิจกรรม ฯลฯ 
               ข. คะแนนปลายภาคการศึกษา ได๎มาจากการสอบเพื่อสรุปผลการศึกษา(Summative Test) 
             12.1.1.2 ภาคปฏิบัติ อัตราสํวนของคะแนนระหวํางการศึกษากับปลายภาคการศึกษา ถือตามหลักสูตร
รายวิชาของแตํระสาขาวิชา 
               ก. คะแนนระหวํางภาคการศึกษา ได๎มาจากผลการฝึกปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่มอบหมาย                 
กิจนิสัย ความสนใจ และการเข๎ารวมกิจกรรม ฯลฯ 
               ข. คะแนนปลายภาคการศึกษา ได๎มาจากการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสอบโดยการปฏิบัติจริงหรือ
สอบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) 
               12.12   การกําหนดเกณฑ์ผําน ให๎ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรรายวิชาของแตํละสาขาวิชา 
               12.1.3 ให๎ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา และให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนของ แตํละวิชานัน้ๆ 
               12.2 ให๎ผู๎สอนแตํละรายวิชาพิจารณาใช๎เคร่ืองมือและวิธีวัดผลได๎ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียน 
               12.3 การวัดผลการศึกษารายวิชา ให๎มีการวัดผลระหวํางภาคการศึกษาได๎ตามความเหมาะสมและให๎
วิทยาเขตจัดดําเนินการสอบปลายภาคการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําผลการวัดมาประเมินรํวมกัน 
               12.4 ให๎ผู๎สอนแตํละรายวิชาสํงผลการศึกษาตามแบบที่สถาบันกําหนด 
               ข๎อ 13. การคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยและหนํวยกิตสะสม 
              13.1 คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค หมายถึง คําเฉลี่ยของระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในแตํละภาคการศึกษา     วิธีคิดให๎รวมผลคูณระหวํางคําระดับคะแนนตํอหนํวยกิตของแตํละรายวิชากับหนํวยกิต 
ของรายวิชานั้น แล๎วหารด๎วยผลรวมของหนํวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
               13.2 คําคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง คําเฉลี่ยของระดับผลการศึกษาของทุกรายวิชาที่บันทึกในใบ
ระเบียนผลการศึกษา วิธีคิดให๎รวมผลคูณระหวํางคํารับคะแนนตํอหนํวยกิตของรายวิชาที่ได๎ลงทะเบียนเรียน
แล๎วหารด๎วยผลรวมของหนํวยกิตทั้งหมดที่ได๎ลงทะเบียน 
              13.2.1   รายวิชาใดที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ให๎นําผลการศึกษาคร้ังสุดมาคิดหาคําระดับการศึกษาเฉลี่ย
สะสมเพียงครั้งเดียว 
               13.2.2  รายวิชาใดที่ลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาอ่ืน ให๎นําผลการศึกษาพร๎อมทั้งจํานวน                     
หนํวยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนแทนเทํานั้น มาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ย 
 
               13.3 การคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยให๎คิดเฉพาะรายวิชาที่สามารถเทียบคําระดับคะแนนเป็นตัวเลขได๎
และให๎คิดทศนิยมสองตําแหนํงโดยไมํปัดเศษ 
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               13.4 การคิดคําหนํวยกิตสะสมให๎คิดผลรวมของหนํวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียน ยกเว๎นรายวิชาที่เรียน
ซ้ํา หรือแทน ให๎คิดเพียงคร้ังเดียว ทั้งนี้ไมํรวมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมํนับหนํวยกิต (Audit) และ
รายวิชาที่ไมํสมบูรณ์ ม.ส.(I)  
               ข๎อ 14. การบันทึกการผลการศึกษาและการแจ๎งผลการศึกษา 
               14.1 การบันทึกผลการเรียน 
               14.1.1 ให๎วิทยาเขตทําการบันทึกผลการศึกษาของนักศึกษารายบุคคล ตามแบบในระเบียนแสดงผล
การศึกษาที่สถาบันกําหนด 
              14.1.2 ให๎บันทึกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในแตํละภาคการศึกษาลงในใบทะเบียนแสดงผล
การศึกษาที่สถาบันกําหนด 
              14.1.3 บันทึกรายวิชา โดยระบุรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และระดับคะแนนเป็นตัวอักษรตามข๎อ 7 
              14.1.4 ในกรณีที่มีการทุจริตตามข๎อ 17.2 ให๎บันทึกวํา ไมํพิจารณาผลการศึกษา 
              14.2 การแจ๎งผลการศึกษา 
              14.2.1 ให๎วิทยาเขตแจ๎งผลการศึกษาให๎นักศึกษา และ/หรือ ผู๎ปกครองทราบทุกภาคการศึกษา 
                14.2.2 ให๎ออกในระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) ด๎วยการถํายสําเนาทะเบียนแสดงผล
การศึกษา หรือจัดทําขึ้นใหมํ ให๎มีรายวิชาครบถ๎วนตามใบระเบียนแสดงผลการศึกษาโดยมีผู๎รับสําเนาและให๎
ถือเป็นเอกสารรับรองผลการศึกษา 
              15. สภาพการเตือนหรือภาวะรอพินิจพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา ของวิทยาเขตเนื่องจากผลการศึกษา 
ให๎ถือเกณฑ์ตํอไปนี้ 
               15.1 วิทยาเขตจะนําผลการศึกษาแตํละคนมาพิจารณาทุกภาคการศึกษาปกติรวมทั้งภาคการศึกษาฤดู
ร๎อนด๎วย นักศึกษาจะต๎องได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาปัจจุบันนั้นๆ ไมํต่ํากวําเกณฑ์ตามข๎อ 
15.2 มิฉะนั้น จะได๎รับการเตือนหรืออยูํในภาวะรอพินิจ จะลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน 2 ใน 3 ของหนํวย
กิตรวมในภาคการศึกษาปกติถัดไป และไมํเกิน 6 หนํวยกิตในภาคการศึกษาฤดูร๎อนหรืออยูํในดุลพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
               สภาพการเตือนหรือภาวะรอพินิจจะไมํเปลี่ยนแปลง สําหรับนัก ศึกษาที่ได๎รับอนุญาตให๎ลาพัก
การศึกษา 
               15.2 สภาพการเตือนหรือสภาวะรอพินิจ หรือพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของวิทยาเขตเนื่องจากผล
การศึกษานั้น ให๎ถือเกณฑ์หนํวยกิตสะสม และคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 

หนํวยกิตสะสม คําระดับคะแนนเฉลี่สะสม คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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หลักสูตร 
2  ป ี

หลักสูตร 
3 ปี 

หลักสูตร 
4  ปี 

(สภาพการเตือนหรือภาวะ             
รอพินิจ) 

(พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา) 

1- 28 1 - 50 1 - 70 1.50 - 1.74 ต่ํากวํา  1.50 (1.49 ลงมา) 
29 - 50 51 - 75 71 - 90 1.75 - 1.89 ต่ํากวํา  1.75 (1.74 ลงมา) 
51 - 75 76 -  100 91- 135 1.90 - 1.99 ต่ํากวํา  1.90 (1.89 ลงมา) 
มากกวํา มากกวํา มากกวํา   

75 100 135  ต่ํากวํา  2.00 (1.99 ลงมา) 
(76  ขึ้นไป) (101 ขึ้นไป) (136  ขึ้นไป)   

 
               15.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีหนํวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนและสอบครบตามหลักสูตร 
ในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูํและได๎รับคําระดับคะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.90 - 1.99 นักศึกษาที่มีสิทธิยื่นคําร๎อง
ขอผํอนพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อให๎วิทยาเขตพิจารณา อนุมัติลงทะเบียนเพื่อปรับคําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให๎ถึง 2.00 ได๎แตํไมํเกิน2 ภาคการศึกษาติดตํอกัน 
              นักศึกษาผู๎ใดที่พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาของวิทยาเขต เน่ืองจากการศึกษาในภาคการศึกาใดๆให๎ถือ
วําการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาเกินกวํา2 เทําของระยะเวลาที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรให๎ถือวําพ๎นสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
             ข๎อ 16. นักศึกษาที่พ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบนี้ และมาสอบเข๎าศึกษาใหมํ ให๎วิทยาเขต 
ยกเว๎นรายวิชาที่มีผลการศึกษาตั้งแตํคะแนน ค หรือ C  ขึ้นไปจะต๎องไมํเกินคร่ึงหนึ่งของหลักสูตรและรายวิชา
ที่ได๎รับยกเว๎นนั้น จะไมํนํามาคิดคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรํวมกับรายวิชาที่ต๎องเรียน เพิ่มแตํให๎จํานวน
หนํวยกิตมาคิดรวมกันเพื่อให๎ครบตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ต๎องการศึกษา และนักศึกษาที่จะเข๎าศึกษาใหมํกรณี
ให๎ ต๎องพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล๎วเป็นเวลาไมํเกินกวํา 4 ภาคการศึกษา    
              ข๎อ 17. นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให๎วิทยาเขตพิจารณาลงโทษจากสถานเบาไปสถานหนักตามกรณี
สําหรับนักศึกษาบางราย วิทยาเขตอาจพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอนได๎มากวํา 1 ข๎อ และ
บทลงโทษให๎พิจารณาจากสถานเบาเรียงไปสถานหนักได๎ ดังตํอไปนี้ 
              17.1 ให๎ตกรายวิชาที่ทุจริตในการสอบ 
              17.2 ไมํพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ทุจริต สอบ 
              17.3 ให๎พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปที่นับจากการทุจริต 1 ภาคการศึกษา   
              17.4 ให๎ออก 
             ข๎อ 18. นักศึกษาที่ได๎รับประกาศนียบัตร ต๎องมีคุฯสมบัติดังตํอไปนี้ 
             18.1 สอบได๎ครบหนํวยกิตและวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎ในหลักสูตร และ 
             18.2 ได๎รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ํากวํา 2.  และ 
             18.3 ปฏิบัติตนถูกต๎องตามระเบียบและข๎อบังคับของวิทยาเขต 
             ข๎อ19.ให๎คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต พิจารณาผลการศึกษาของนักเรียนทุกระดับและทุกภาค
การศึกษา 
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             ข๎อ 20.ให๎ผู๎อํานวยการเป็นผู๎อนุมัติผลการศึกษา 
              ข๎อ21.ให๎วิทยาเขตรายงานผลการศึกษา เฉพาะผู๎ที่สําเร็จการศึกษาอยูํในเกณฑ์ได๎รับประกาศนียบัตร
ให๎สถาบันทราบทุกภาคการศึกษา 
             ข๎อ 22.วิทยาเขตเก็บกระดาษคําตอบ ซึ่งวิทยาเขตจัดดําเนินการสอบไว๎อยํางน๎อยเป็นเวลา 1 ปี นับแตํ
วันประกาศผลการศึกษาพ๎นกําหนดน้ีให๎ผู๎อํานวยการหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายสั่งทําลายได๎ 
             ข๎อ 23. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา ให๎อธิการบดีเป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาด 
             ข๎อ 24. ให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํปีการศึกษา 2537 เป็นต๎นไป นักศึกษาที่เข๎าศึกษากํอนปีการศึกษา 2537 
ให๎ใช๎ระเบียบวําด๎วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพ.ศ. 2528 จนสําเร็จการศึกษา 
            ข๎อ 25. ให๎อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

                          ประกาศ ณ วันที่ 6  เมษายน  พ.ศ.  2537 
 

 
(ลงชื่อ) โกวิท  วรพิพัฒน์ 

 
(นายโกวิท   วรพิพัฒน์) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สําเนา)  
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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วําด๎วยการวัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เห็นสมควรปรับปรุงเกณฑ์การวัดผลและประเมินการศึกษา ระเบียบวํา
ด๎วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 
              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(1) แหํงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 
และมติสภาสถาบันการเทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 จึงวาง
ระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้ 
               ข๎อ 1. ระเบียบนี้ เ รียกวํา “ระเบียบสถาบันการเทคโนโลยีราชมงคล วําด๎วยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551” 
               ข๎อ 2. ให๎ใช๎ระเบียบนี้ ตั้งแตํปีการศึกษา 2541 เป็นต๎นไป 
               ข๎อ 3. ให๎ยกเลิกความในข๎อ 7,7.1 และ 8.2 แหํงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วําด๎วยการ
วัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2537 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
               ข๎อ 7.  การรายงานผลการศึกษา 
              ให๎วิทยาเขตที่เปิดสอนในสถาบัน จัดการวัดผลผละประเมินผลการศึกษา สําหรับรายวิชาที่นักศึกา
ลงทะเบียนเรียนไว๎ในภาคการศึกษาหนึ่ง 
               7.1  การรายงานผลการศึกษาในแตํละรายวิชา ให๎กําหนดเป็นระดับคะแนนตํางซึ่งมีคําระดับคะแนน
ตํอหนํวยกิต และผลการศึกษา เป็น 8 ระดับตํอไปนี้ 

ระดับคะแนน (GRADE) คําระดับคะแนนตํอหนํวยกิต ผลการศึกษา 
ก หรือ A 

ข+ หรือ B+ 
ข หรือ B 

ค+ หรือ C+ 
ค หรือ C 

ง+ หรือ D+ 
ง หรือ D 
ต หรือ F 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 

         ดีเยี่ยม (Excellent) 
         ดีมาก (Very Good) 
         ดี (Good) 
         ดีพอใช๎  (Fairly Good) 
         พอใช๎ (Fair) 
         อํอน (Poor) 
         อํอนมาก (Very Poor) 
         ตก (fail) 

           ข๎อ 8.2   นักศึกษาที่ได๎รับผลการศึกษา ง+ (D+)  ง (D) ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง อาจจะขอลงทะเบียน
เรียนซ้ํารายวิชานั้นได๎โดยได๎รับอนุมัติจากผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการและให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนตามปกติ โดยคิดคําระดับคะแนนคร้ังหลังสุด และนับจํานวนหนํวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
             ข๎อ 4   ให๎อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รักษาการตามระเบียบ 

                                                             ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2541                        
                                                     (ลงชื่อ)    สุรัฐ   ศิลปอนันต์ 

                                                         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนยีบัตร  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2544 

              สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เห็นสมควรปรับปรุงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของ
ระเบียบวําด๎วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 
              อาศัยอํานาจตามความมาตรา 15 (1) แหํงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 และ
มติอนุมัติสภาสถาบันเทคโนโลยี ในการประชุมคร้ังที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 จึงวางระเบียบไว๎
ดังตํอไปนี้ 
              ข๎อ 1 ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวําด๎วยการวัดผลการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544” 
             ข๎อ 2 ให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํปีการศึกษา 2544 เป็นต๎นไป 
             ข๎อ 3 ให๎ยกเลิกความในข๎อ 7.5 แหํงระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวําด๎วยการวัดผลการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2537 และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
                     “7.5 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งไว๎ หากไมํประสงค์จะเรียนรายวิชานั้นให๎ขอ
ถอนรายวิชาเรียนภายใน 12 สัปดาห์ นับแตํวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ 6 สัปดาห์ นับแตํวันเปิดภาค
การศึกษาฤดูร๎อน และให๎บันทึกบันทึกในใบระเบียบผลการศึกษาเป็นถอนรายวิชาเรียนในกําหนด(ถ.) แตํถ๎า
นักศึกษาขอถอนวิชาเรียนภายหลัง 12 สัปดาห์ นับแตํวันปิดภาคเรียนการศึกษา หรือ6 สัปดาห์ นับแตํวันเปิด
ภาคเรียนการศึกษาฤดูร๎อน โดยไมํได๎รับการอนุมัติจากผู๎อํานวยการเป็นกรณีพิเศษแล๎ว ให๎ถือวําผลการศึกษา
เป็นตก หรอืไมํพอใจ และให๎บันทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษาเป็นขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ๎นกําหนด-
ตก (ถต.) หรือไมํพอใจ(ม.จ.) และให๎ดําเนินการเชํนเดียวกับรายการวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ”   
 

              ประกาศ ณ วันที่ 8  สิงหาคม  พ.ศ. 2544 
 
                   

                                                                      (ลงชื่อ)  พนม พงษ์ไพบูลย์ 
                                                                                                                (นายพนม  พงษ์ไพบูลย์) 
                                                                                                               ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                                       นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
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ฝ่ายกิจการ 
นักเรียนนักศึกษา 

ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ 

ผู๎อํานวยการ 

รองผู๎อํานวยการ 

งานกิจกรรม 
นักเรียน
นักศึกษา 

งานวินัยและ
พัฒนา 

 

งานบริการ
นักเรียนนักศึกษา 

งานโครงการ
พิเศษ 

 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 

งานพยาบาล 

งานประกันอุบัติเหตุ 

งานแนะแนวอาชีพและ
บริการจัดหางาน 



 53 

รายนามคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน / นักศึกษา 
1.  นายคมวุฒิ  อินทรวิรัตน์  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน / นักศึกษา 
      หัวหน๎างานนักศึกษาวิชาทหาร 
2.  นางสุภาภรณ์  ไทยสิทธ ิ หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน / นักศึกษา 
3.  นางสุรีย์  อุปถัมภ์วิเชียร  หัวหน๎างานวินัยและพัฒนา 
4.  นายสมพงษ ์ แก๎วจรัส  หัวหน๎างานโครงการพิเศษ 
5.  นางสาวราตรี  สมความคิด  หัวหน๎างานแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางาน 
6.  นางสาวพัชรา  อํ่าอิ่ม   หัวหน๎างานสวัสดิการและพยาบาล 
7.  นายธีระศักดิ์  ปรีชา  
8.  นางสาววิลาวัณย์ ลีลารัตน์ 
9.  นางสาวโชติมา ยะกาศคะนอง 
10. นางอรุณรัตน์ สมรรถกิจขจร 
11. นายประยูร  บุญสกันต์ 
12. นางสาวอนงค์ แถลงธรรม 
13. นายทวีศักดิ์  เทียบคุณ 
14. นายกาญจน์ชีวิน สุดชารี 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

วําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบวําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว๎ ดังตํอไปนี้  
 ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘”   
 ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป   
 ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓   
 ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้“ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวํา ครูใหญํ อาจารย์ใหญํ
ผู๎อํานวยการ อธิการบดี หรือหัวหน๎าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตําแหนํงที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนของ
โรงเรียนหรือ สถานศึกษานั้น “กระทําความผิด” หมายความวํา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ ข๎อบังคับ ของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวําด๎วยความประพฤติของ
นักเรียน และนักศึกษา  
“การลงโทษ” หมายความวํา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด โดยมีความมุํงหมาย  เพื่อการ
อบรมสั่งสอน   
 ข๎อ ๕ โทษที่จะลงโทษแกํนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้  
  (๑) วํากลําวตักเตือน  
  (๒) ทําทัณฑ์บน  
  (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ  
  (๔) ทํากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 ข๎อ ๖ ห๎ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด๎วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล๎ง หรือลงโทษ  
ด๎วยความโกรธ หรือด๎วยความพยาบาท โดยให๎คํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร๎ายแรง  ของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให๎เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก๎นิสัยและ
ความประพฤติไมํดี ของนักเรียนหรือนักศึกษาให๎ร๎ูสํานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตํอไป 
ให๎ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู๎ที่ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย  เป็นผู๎มีอํานาจใน
การลงโทษนักเรียน นักศึกษา  
 ข๎อ ๗ การวํากลําวตักเตือน ใช๎ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทําความผิดไมํร๎ายแรง  
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 ข๎อ ๘ การทําทัณฑ์บนใช๎ในu3585 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมํเหมาะสมกับ  สภาพ
นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงวําด๎วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทําให๎  เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได๎รับโทษวํากลําว ตักเตือน
แล๎ว แตํยังไมํเข็ดหลาบ การทําทัณฑ์บนให๎ทําเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู๎ปกครองมาบันทึก
รับทราบความผิด และรับรองการทําทัณฑ์บนไว๎ด๎วย  
 ข๎อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให๎เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวําด๎วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตํละสถานศึกษากําหนด และให๎ทําบันทึกข๎อมูลไว๎เป็นหลักฐาน  
 ข๎อ ๑๐ ทํากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช๎ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทําความผิดที่
สมควรต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให๎เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 ข๎อ ๑๑ ให๎ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้และให๎มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
     
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

อดิศัย โพธารามิก 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
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                       ระเบียบโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน 
 

                       ว่าด้วยเครือ่งแบบและการแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียนระดับ ปวช. พ.ศ. 2552

  
 
เพื่อให๎การแตํงกายด๎วยแคร่ืองแบบนักเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วําด๎วย

เคร่ืองแบบนักเรียน   พ.ศ. 2551 ข๎อ 10   โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน    จึงได๎กําหนดระเบียบวําด๎วย
เคร่ืองแบบนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น(ปวช.)  ไว๎ดังตํอไปนี้ 
 

                                                                  บททั่วไป 
1.   นักเรียนต๎องแตํงกายตามระเบียบของโรงเรียนวิมลพณิชยการ   ศรียําน 
2.   ถ๎าเป็นวันหยุดทําการของโรงเรียนและได๎มาติดตํอกับทางโรงเรียนหรือทํากิจกรรมในโรงเรียนต๎อง

แตํงกาย แบบสุภาพชน 
3.     นักเรียนต๎องพกบัตรประจําตัวนักเรียนตลอดเวลาเมื่อแตํงกายด๎วยเคร่ืองแบบนักเรียนทั้งภานในและภายนอก

บริเวณโรงเรียน    โดยมีสายคล๎องบัตร (Holder) แขวนไว๎ที่คอตลอดเวลา 
4. นักเรียนชายต๎องไว๎ทรงผมทรงรองทรงสูงด๎านบนศรีษะต๎องยาวไมํเกิน 7 ซม. ห๎ามไว๎จอนไมํไว๎

หนวด หรือ เครา  นักเรียนหญิงต๎องไว๎ทรงผมให๎ดูสุภาพเหมาะสม ไมํโกรกหรือ กัดสีผม ให๎เป็นสีอ่ืนใด 
นอกจากสีดําและห๎ามไว๎หนวด หรือ เครา และห๎ามไว๎ทรงผมกล๎อนศรีษะ(Skin Head) 

5. นักเรียนหญิงไมํแตํงหน๎าทาปากที่เป็นลักษณะไมํเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน และไมํใช๎
เคร่ืองประดับตามแฟชั่นที่ไมํเหมาะกับสภาพนักเรียน 

6.   นักเรียนชายและหญิงจะต๎องไมํสัก วาด เขียนหรือดําเนินการอ่ืนใดที่ให๎เกิดเป็นรูป  อักขระ อยํางถาวรบน
รํางกาย 

7.   นักเรียนชายจะต๎องไมํเจาะหู  ลิ้น จมูก คิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใดบนใบหน๎าเพื่อใช๎ในการประดับเคร่ืองประดับ
ตําง ๆ  

8.   นักเรียนหญิงต๎องไมํเจาะ ลิ้น จมูก คิ้ว และเจาะหูได๎ข๎างละ 1รู เพื่อประดับเคร่ืองประดับที่สุภาพ
เหมาะสม กับสภาพของนักเรียน นักเรียนชายและนักเรียนหญิงต๎องแตํงกายให๎ถูกต๎อง ตามระเบียบของ
โรงเรียน 
   9.   ห๎ามนําเคร่ืองแบบของโรงเรียนไปแก๎ไข หรือดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ถ๎าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 
                                                      
 
 
 

เครื่องแบบนักเรียนปกติ 
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เครื่องแบบนักเรียนชาย 

1.  เสื้อนักเรียน   ต๎องใช๎เสื้อคอเชิ้ต ผ๎าขาวเกลี้ยงไมํมีลวดลาย ไมํใช๎ผ๎ายืดหรือผ๎ามัน มีความหนา
พอที่จะมองไมํเห็นเนื้อเมื่อสวมใสํ ห๎ามใสํเสื้อคอฮาวาย ตัดไมํรัดรูปทรง ไมํมีจีบหรือเกล็ดด๎านหลังมีสาบ
ระหวํางชํวงไหลํที่ติดกับคอเสื้อมีกระเป๋าด๎านซ๎ายมือหนึ่งใบ ให๎มีขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ และผูกเน็คไทสี
กรมทํา พิมพ์ WMC ตามแบบของโรงเรียน โดยผูกเน็คไทให๎ชิดติดกับกระดุมคอเม็ดบนตามลักษณะสากล
นิยม 

2.  รหัสประจ าตัว  ต๎องปักเลขรหัสประจําตัวของนักเรียนตามแบบและขนาด โดยโรงเรียนได๎ทําตรา
ยางไว๎บริการเพื่อประทับที่หน๎าอกด๎านขวา และปักจุดสีน้ําเงินสําหรับรอบเช๎าและสีแดงสําหรับรอบบําย ที่
ปลายปกคอเสื้อด๎านขวา เพื่อบอกระดับชั้นปีของตนเองด๎วยไหมหรือด๎ายสีแดง คือชั้นปวช.1 ปักหนึ่งจุด ชั้น
ปวช.2 ปัก สองจุด และ ชั้นปวช.3 ปัก สามจุด 

3.  กางเกง  ต๎องใช๎กางเกงขายาวสีกรมทําผ๎าไมํมีลวดลาย ห๎ามใช๎ยีนส์หรือผ๎ามัน ข๎างหน๎าไมํรัดรูปทรง
ปลายขากางเกงยาวเพียงข๎อเท๎าเมื่อยืนตรง และขาพับชายเข๎าใน 5 ซม. ปลายขากางเกงมีความกว๎างเส๎นผําศูนย์ 
กลางประมาณ 7.5-9 นิ้ว มีหูสําหรับสอดเข็มขัดจํานวน 7 หูแตํละ หูกว๎างไมํเกิน 1 ซม. ขนาดพอสอดเข็มขัดได๎
พอดี มีกระเป๋าข๎างสองใบเย็บตะเข็บตรงแนวเดียวกับตะเข็บกางเกงด๎านข๎าง กระเป๋าหลังให๎ใช๎กระเป๋าเจาะ 
จํานวน 2 ใบ มีขอบไมํมีกระดุมหรือฝาปิดกระเป๋า 

4.  เข็มขัดและหัวเข็มขัด  ต๎องใช๎เข็มขัดหนังสีดํา กว๎าง 3.5 ซม. หัวเข็มขัดใช๎ของโรงเรียน 
5.  ถุงเท้า  ต๎องใช๎ถุงเท๎าสีดํา แบบนักเรียนไมํมีลวดลาย ดอกดวง ห๎ามมิให๎ม๎วนหรือพับถุงเท๎า 
6.  รองเท้า ต๎องใช๎รองเท๎าหนัง หรือผ๎าใบสีดํามีเชือกผูกรัดรูร๎อย ส๎นต๎องสูงไมํเกิน 3 ซม.หัวรองเท๎า

ไมํมีเรียวแหลม 
7.  การแต่งกาย ต๎องให๎สุภาพเรียบร๎อย ไมํรัดเข็มขัดหยํอน ไมํเอาชายเสื้อออกนอกกางเกงตลอดเวลา

ที่แตํงเคร่ืองแบบนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน และไมํพับแชนเสื้อ ห๎ามเจาะหู หรือบริเวณอ่ืนใด 
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เครื่องแบบนักเรียนหญงิ 
1.  ทรงผม ผมควรตัดสั้นพองาม ไมํดัดผม ห๎ามใช๎สเปรย์ เยล มู๎ด หรือเกล๎าผม ถ๎าจะไว๎ยาวต๎องรวบ

ให๎เรียบร๎อยหรือถักเป็นเปียเดียว ไมํปลํอยผมลงมาข๎างเดียว ไมํมีจอน ไมํไว๎รากไทร ถ๎าไว๎ผมยาวห๎ามสยายผม 
ห๎ามตัดผมรองทรงแบบนักเรียนชาย ห๎ามโกรกหรือย๎อมสีผมเป็นสีตํางๆ 

2.  โบว์ผูกผม ถ๎าจะใช๎โบว์ผูกผมให๎ใช๎โบว์ขนาดพองามเป็นริบบิ้นเกลี้ยงไมํมีลวดลายเป็นสีขาว ดํา 
กรมทําหรือสีน้ําตาล ถ๎าจะใช๎กิ๊ปเสียบผมให๎ใช๎กิ๊ปธรรมดาสีขาว น้ําตาลและดํา ห๎ามใช๎สีที่มีลวดลาย 

3.  เคร่ืองส าอาง ห๎ามนําและใช๎เคร่ืองสําอาง แตํงหน๎า ทาคิ้ว แก๎ม ปาก และเล็บ ต๎องตัดเล็บให๎สั้น
เพื่อสะดวกแกํการเรียนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์และห๎ามนําน้ํายาอุทัยมาโรงเรียน 

4.  ก าไลข้อมือ ห๎ามใช๎กําไลข๎อมือทุกประเภท 
5.  เสื้อนักเรียน ต๎องใช๎เสื้อผ๎าขาวเกลี้ยงไมํมีลวดลาย ห๎ามใช๎ผ๎ายืดหรือผ๎ามัน มีความหนาพอที่จะ

มองไมํเห็นเนื้อ ปกคอบัว ผ๎าหนาไมํเย็บสาบไมํรัดรูปทรง ชายเสื้อตรงปลายแขนยาวคลุมข๎อศอก ในลักษณะ
แขนสามสํวน ขอบตลบขึ้นกว๎างไมํมีเกิน 3 นิ้ว ไมํมีเกล็ดด๎านหลังเพื่อรัดรูปทรงเสื้อ ด๎านหลังไมํมีตํอบํา ไมํมี
กระเป๋า กระดุมเสื้อใช๎กระดุมโลหะสีเงิน ตามแบบโรงเรียนและผูกเน็คไทสีกรมทํา พิมพ์ WMC ตามแบบของ
โรงเรียน โดยผูกเน็คไทให๎ชิดติดกับกระดุมคอเม็ดบน ตามลักษณะสากลนิยม สอดชายเสื้อไว๎ในกระโปรง 
โดยดึงเสือให๎กระดุมเม็ดที่ 3 อยูํเหนือขอบเข็มขัด 

6.  รหัสประจ าตัว ต๎องปักเลขรหัสประจําตัวของนักเรียนตามแบบและขนาดที่ทางโรงเรียนได๎ทํา
ตรงยางไว๎บริการประทับที่หน๎าอกและปักจุดที่ปกเสื้อเพื่อบอกระดับชั้นของตนเองด๎านขวาด๎วยไหมหรือด๎าย
สีแดง  ปักจุดสีน้ําเงินสําหรับรอบเช๎าและสีแดงสําหรับรอบบําย ที่ปลายปกคอเสื้อด๎านขวา เพื่อบอกระดับชั้น
ปีของตนเองด๎วยไหมหรือด๎าย คือชั้นปวช.1 ปักหนึ่งจุด ชั้นปวช.2 ปัก สองจุด และ ชั้นปวช.3 ปัก สามจุด 

7.  กระโปรง กระโปรงต๎องใช๎ผ๎าหนาสีกรมทําเพียงสีเดียว ไมํมีลวดลายสวมใสํแล๎วมองไมํเห็นเนื้อ
ไมํใช๎ผ๎ายืนส์ ผ๎ายืดหรือผ๎ามัมมี่มีเนื้อเป็นมัน แบบจีบทวิสหน๎า 2 หลัง 2 (ทรง A) ความกว๎างของจีบกว๎างจีบ
ละ 3-4 ซม. เย็บเกล็ดตามแนวยาวจากขอบกระโปรงลงมา 8 นิ้ว มีความยาวคลุมสะบ๎าหัวเขํา ต่ํากวําเขําไมํเกิน 
3 นิ้ว เมื่อยืนตัวตรงชายเสมอกัน 

8.  เข็มขัดและหัวเข็มขัด ใช๎เข็มขัดหนังสีดํากว๎าง 3.5 ซม. ตามแบบของโรงเรียน ใช๎หัวเข็มขัดของ
โรงเรียน 

9.  ถุงเท้า ใช๎ถุงเท๎าสีขาวเกลี้ยง ไมํบางเกินไปและไมํมีลวดลาย ไมํอนุญาตม๎วนถุงเท๎า ควรพับ กว๎าง
อยํางน๎อย 2 นิ้ว เหนือตาตํุม 
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10.  รองเท้า ใช๎รองเท๎านักเรียนสีดําหุ๎มส๎นเท๎า มีสายรัด ส๎นสูงประมาณ 1 นิ้ว หรือ 2.5 ซม. ไมํมี
ลวดลาย พับเสมอเหนือข๎อเท๎า 2 ชั้น 

11.  การแต่งกาย ต๎องให๎สุภาพเรียบร๎อย ไมํใสํกระโปรงเอวต่ํา คาดเข็มขัดหยํอน เสื้อหยํอน พับแขน
เสื้อ พับขอบกระโปรง ไมํเอาเงินสอดใสํไว๎ในหัวเข็มขัด ไมํเอาเสื้อไว๎นอกกระโปรง ห๎ามเจาะหู หรือบริเวณ
อ่ืนใด 
 

 
 



 61 

เครื่องแบบชุดพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนชาย 
นักเรียนชายให๎แตํงกายชุดพลศึกษาโดยใช๎เสื้อยืดคอปกสีขาว มีกระดุมสองเม็ดและปักสัญลักษณ์ของ

โรงเรียนกระเป๋าหน๎าอกด๎านซ๎ายมือตามแบบของโรงเรียนโดยสอดชายเสื้อไว๎ในขอบกางเกงและ สวมรองเท๎า
ผ๎าใบสีดํา แบบสุภาพ ไมํมีลวดลาย และมีเชือกผูก ถุงเท๎าสีดํา 

    
 
 
 
 

 
 

นักเรียนหญิง 
 นักเรียนหญิงให๎แตํงกายชุดพลศึกษาโดยสวมกางเกงวอร์มผ๎ายืดสีดําแถบน้ําเงินปลายขากางเกงมีสาย
รัดฝ่าเท๎า  เสื้อปกเชิ้ตผ๎าโทเรสีฟ้ากระดุมสามเม็ดปักอักษรยํอโรงเรียนและตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่
กระเป๋าเสื้ออกด๎านซ๎ายมือและปลํอยชายเสื้อออกนอกกางเกง รองเท๎าผ๎าใบสีขาวทรงสุภาพไมํมีลวดลาย มี
เชือกผูก  ถุงเท๎าสีขาว  
 

เครื่องแบบพิเศษ          
 ชุดลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ 
  แตํงกายตามเคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีวิสามัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การลูกเสือแหํงชาติได๎กําหนดไว๎ 
 ชุดนักศึกษานักเรียนทหาร 
       นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ได๎เรียนวิชาการรักษาดินแดนหรือเป็นนักศึกษาวิชาทหารให๎
แตํงตามระเบียบของศูนย์การกําลังสํารองและหนํวยบัญชาการกําลังสํารองกระทรวงกลาโหม 
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อุปกรณ์การเรียน 
1. กระเป๋าใสํหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียน ให๎ใช๎กระเป๋าใสํหนังสือนักเรียนหรือกระเป๋าผ๎า(เป้)ตาม

แบบของโรงเรียนมีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหรือกระเป๋าผ๎ามีหูหิ้วตามแบบของโรงเรียนและมีอักษรยํอเป็น
ภาษาอังกฤษวํา WMC  

2.  ห๎ามนักเรียนเก็บหนังสือเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนไว๎ที่โรงเรียน ถ๎าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 

การใช้เครื่องมือสื่อสาร 
1. ห๎ามนักเรียน ใช๎เคร่ืองมือสื่อสารในขณะเข๎าแถวเคารพธงชาติ ในห๎องเรียนขณะที่มีการทําการเรียน

การสอน ในห๎องประชุม และในบริเวณที่ทางโรงเรียนกําหนดเป็นสถานที่ห๎ามใช๎ ในกรณีที่เคร่ืองมือสื่อสาร
สูญหายทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

2. ห๎ามใช๎เคร่ืองมือสื่อสารหรือติดตํอสื่อสารในลักษณะที่คัดตํอคุณธรรมและจริยธรรมหรือคัดตํอ
พระราชบัญญัติวําด๎วยการสื่อสาร 

การใช้เครื่องประดับและการสักลงบนผิวหนัง 
1.  ห๎ามมิให๎นักเรียนใช๎เคร่ืองประดับทุกชนิดที่มีราคาแพงเชํน สร๎อยคอทองคํา  กําไลมือทองคํา ตําง

หูทองคํา  ถ๎าเกิดการสูญหายโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
2.  ห๎ามสัก วาด พํน ทา หรือทําสีลงบนผิวหนังทุกสํวนของรํางกายแบบถาวรและแบบไมํถาวร 

การใช้เครื่องประดับ 
1.   นาฬิกาข๎อมือ ให๎ใสํแบบสุภาพเรียบร๎อย 
2.   สร๎อยคออนุญาตให๎ใช๎ได๎ แตํต๎องมีความยาวพอสมควรใสํไว๎ในเสื้อ ห๎ามใสํสร๎อยคอทองคํา 
3.   ตํางหู นักเรียนหญิงอนุญาตให๎ใช๎หํวงโลหะขนาดเล็กแบบสุภาพเรียบร๎อยไมํมีตุ๎งติ้ง 
4.   ห๎ามใช๎กําไลข๎อมือ สร๎อยข๎อมือทุกชนิด 
5.   นักเรียนผู๎หญิงห๎ามใช๎เคร่ืองสําอางแตํงหน๎า ทาปาก ทาเล็บ โกรกหรือย๎อมผมเป็นสีตํางๆ ซึ่งไมํ

เหมาะกับ สภาพของนักเรียน และห๎ามใช๎เคร่ืองสําอางทุกชนิด และห๎ามนําอุปกรณ์เสริมสวยมาโรงเรียน     
6.   ห๎ามนําเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช๎ในโรงเรียน (โดยเฉพาะเคร่ืองเป่าผมและสาย Charge 

โทรศัพท์มือถือ) 

ระเบียบว่าด้วยการลาป่วย ลากิจ และการขาดเรียน
 

1.   ถ๎านักเรียนนักศึกษา ป่วยไมํสามารถมาโรงเรียนได๎ นักเรียนนักศึกษาจะต๎องยื่นใบลาป่วยตาม
แบบใบลาของโรงเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีผู๎ปกครองรับรองวําป่วยจริง ภายใน 2 วัน นับตั้งแตํวันหยุด
เรียน ลาป่วยเกิน 3 วันต๎องมี ใบรับรองแพทย์ 

2.   การลากิจ ถ๎ามีความจําเป็นต๎องหยุดเรียน เพื่อกิจธุระตํางๆ จะต๎องยื่นใบลากิจกับอาจารย์ที่ปรึกษา
กํอนวันที่จะหยุดเรียนอยํางน๎อย 1 วัน พร๎อมทั้งผู๎ปกครองลงชื่อรับรองการลากิจด๎วย แตํถ๎าลากิจเกิน 3 วัน จึง
ต๎องยื่นใบลากิจและได๎รับการพิจารณาอนุมัติจากรองผู๎อํานวยการหรือผู๎อํานวยการ  
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3.   กรณีที่นักเรียนนักศึกษาขาดเรียนโดยไมํมีใบลากิจและลาป่วยโรงเรียนจะไมํนับเวลาให๎และถือวํา
ขาดเรียนไมํมีเหตุผลตามสมควร กรณีที่ขาด 3 คร้ังใน 1 สัปดาห์ ทางโรงเรียนจะต๎องเชิญผู๎ปกครองมาพบเพื่อ
ทราบสาเหตุของการขาดเรียนและอาจตัดสิทธิ์ไมํให๎สอบปลายภาคบางรายวิชา 

การมาโรงเรียนสาย 
ถ๎านักเรียนมีความจําเป็นจะต๎องทําธุระแทนผู๎ปกครองหรือมีเหตุ อันสุดวิสัยทําให๎มาโรงเรียนสาย 

ผู๎ปกครองจะต๎องมีจดหมายหรือรับรองจากผู๎ปกครองแจ๎งให๎ทางโรงเรียนทราบ หากนักเรียนคนใดไมํมี
หลักฐานดังกลําว หรือไมํมีเหตุผลอันสมควร ทางโรงเรียนถือวํานักเรียนจงใจที่จะมาโรงเรียนสาย จะถูกทํา
โทษตามระเบียบของโรงเรียน 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 
 

(นางนันทพร ชูทรัพย์) 
ผู๎อํานวยการ 
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ระเบียบโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาระดับ ปวส.   พ.ศ.  2551 

 
เพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วําด๎วยเคร่ืองแบบนักศึกษาของสถาบันการศึกษาใน

สังกัด  พ.ศ.2532  โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   ที่เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  โดยใช๎หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   จึงได๎กําหนด
ระเบียบวําด๎วยเคร่ืองแบบนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ไว๎ดังตํอไปนี้ 
 

                                                                  บททั่วไป 
1.   นักศึกษาต๎องแตํงกายตามระเบียบของโรงเรียนวิมลพณิชยการ   ศรียําน 
2.    ถ๎าเป็นวันหยุดทําการของโรงเรียนและได๎มาติดตํอกับทางโรงเรียนหรือทํากิจกรรมในโรงเรียนต๎องแตํง

กาย แบบสุภาพชน 
3. นักศึกษาต๎องพกบัตรประจําตัวนักศึกษาตลอดเวลาที่อยูํโรงเรียน โดยมีสายคล๎องบัตร (Holder) แขวนไว๎ที่คอ

ตลอดเวลา 
4.    นักศึกษาชายต๎องไว๎ทรงผมทรงสุภาพไมํยาวรุงรัง  โดยชายทรงผมยาวไมํเกินขอบบนของปกคอ เสื้อ และ 

ไมํไว๎หนวด หรือ เครา นักศึกษาหญิงต๎องไว๎ทรงผมให๎ดูสุภาพเหมาะสม ไมํโกรกหรือ กัดสีผม ให๎เป็นสี
อ่ืนใด นอกจากสีดํา 

5.  นักศึกษาหญิงไมํแตํงหน๎าทาปากที่เป็นลักษณะไมํเหมาะสมกับสภาพของนักศึกษา  และไมํใช๎
เคร่ืองประดับตามแฟชั่นที่ไมํเหมาะกับสภาพนักศึกษา 

6.    นักศึกษาชายและหญิงจะต๎องไมํสัก วาด เขียนหรือดําเนินการอ่ืนใดที่ให๎เกิดเป็นรูป  อักขระ อยํางถาวรบนรํางกาย 
7.    นักศึกษาชายจะต๎องไมํเจาะหู  ลิ้น จมูก คิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใดบนใบหน๎าเพื่อใช๎ในการประดับเคร่ืองประดับตําง ๆ  
8.    นักศึกษาหญิงจะต๎องไมํเจาะ ลิ้น จมูก คิ้ว และเจาะหูได๎ข๎างละ1รูเพื่อประดับเคร่ืองประดับที่สุภาพ

เหมาะสม กับสภาพของนักศึกษา  
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เครื่องแบบนักศึกษาปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  เครื่องแบบนักศึกษาชาย 
1.  เสื้อเชิ้ต  แขนยาวคอต้ัง  ผ๎าสีขาวเกลี้ยงไมํมีลวดลาย  ห๎ามใช๎ผ๎าบาง  ผ๎ามันผําอกตลอด ที่อกเสื้อทําเป็นสาบ

ตลบเข๎าข๎างใน ใช๎กระดุมสีขาวกลมแบน  มีกระเป๋าที่อกข๎างซ๎าย 1ใบ  ให๎พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ และ
ไมํมีฝาปิด สํวนความยาวของตัวเสื้อให๎ชายเสื้อต่ํากวําเอวประมาณ 5 นิ้ว เพื่อสอดชายเสื้อเก็บไว๎ในขอบ
กางเกงและ  ชายเสื้อต๎องอยูํภายในขอบกางเกงตอลดเวลา   ไมํปลํอยชายเสื้อออกนอกขอบกางเกง และ
ห๎ามพับแขนเสื้อ 

2.    เสื้อสูท    ให๎สวมใสํตามวันที่โรงเรียนกําหนด  และห๎ามถอดเสื้อสูทออกในขณะที่อยูํภายในโรงเรียน 
3.    กางเกง     แบบสากลทรงสุภาพไมํรัดรูป (ห้าม  แบบทรงยีนส์   กระเป๋าปะ  เดินตะเข็บคูํด๎วย เส๎นด๎าย

ตํางๆ)ใช๎ผ๎าสีกรมทําหรือสีดําไมํมีลาย (ห้ามใช๎ผ๎ายีนส์ ผ๎ามัน   ผ๎าลูกฟูก  ผ๎ากํามะหยี่  ผ๎าลายสองและผ๎าเวสปอยส์)  
มีหูกางเกงสําหรับสอดเข็มขัดความกว๎าง   ไมํเกิน 1 เซนติเมตร ปลายขากางเกงยาว เพียง ข๎อเท๎าปลายขา
กางเกงวัดโดยรอบประมาณ 15-18 นิ้ว 

4.   เข็มขัด หนังสีดํา เรียบไมํมีลวดลายขนาดความกว๎างประมาณ 1
2

1  นิ้ว 

5.  หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินมีเคร่ืองหมายตราดุนเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
6.  เน็คไท สี กรมทํา มีตราเคร่ืองหมายของโรงเรียน 
7.  เข็มติดเน็คไท  เป็นโลหะสีเงินตราดุนเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
8.  รองเท้า รองเท๎าหนังสีดําชนิดหุ๎มส๎น  ไมํมีลวดลาย 
9.  ถุงเท้า สีดําเรียบไมํมีลวดลาย 
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ข.  เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 
1.  เสื้อเชิ้ต แบบคอเชิ้ต  ผ๎าขาวเกลี้ยงไมํมีลวดลาย  ห้ามใช๎ผ๎ามัน ผ๎าเนื้อบาง ไมํรัดรูป หรือแนบเนื้อจน

ไมํเหมาะสมกับสภาพของนักศึกษา 
     ด้านหน้า  ผําอกตลอด มีสาบที่อกกว๎าง 3 ซม.  มีกระดุมโลหะสีเงินตราดุนเคร่ืองหมายของ 
                               โรงเรียน ห๎ามติดกระเป๋าที่อกเสื้อ 
     ด้านหลัง ด๎านหลัง ไหลํตรงหรือไหลํตัววีไมํมีสาบหลัง แขนปลํอยธรรมดา ความยาวเหนือข๎อศอก  
 (ห๎ามสั้นกวํา 20 ซม.นับจากหัวไหลํ)  ไมํจีบและไมํรูดตรงไหลํ  ปลายแขนเบิ้ลเฉียง  ตะเข็บคูํ  
 ความยาวของเสื้อต่ํากวําเอวประมาณ 7-8นิ้ว  เพื่อสอดชายเสื้อเก็บไว๎ในขอบกระโปรง 
2.   เสื้อสูท     ให๎สวมใสํตามวันที่โรงเรียนกําหนด  และห๎ามถอดเสื้อสูทออกในขณะที่อยูํภายในโรงเรียน 
3.   กระดุม ใช๎กระดุมโลหะสีเงินตราดุนเคร่ืองหมายโรงเรียน 
4.   เข็มกลัด เป็นโลหะสีเงิน  มีเคร่ืองหมายตราดุนโรงเรียนติดหน๎าอกเสื้อข๎างขวามือระดับกระดุมเม็ดที่

สอง 
5.  ท่ีติดปกเสื้อ เป็นโลหะสีเงินตราดุนเคร่ืองหมายของโรงเรียนติดที่ปกเสื้อด๎านซ๎ายมือ 
6.  กระโปรง ผ๎าสีกรมทํา  หรือสีดําไมํมีลวดลาย  (ห๎ามใช๎ผ๎ายีนส์  ผ๎าลูกฟูก  ผ๎ากํามะหยี่  ผ๎ามัน  ผ๎าบาง  

ผ๎ายืด) 
แบบกระโปรง  ทวิชหลัง  ทรงตรงป้ายกลีบซ๎อนไมํผําขาด หรือกระโปรงพลีท (Pleated Skirt)กระโปรงทุก

แบบติดซิบหลัง   ความยาวคลุมเขําและยาวไมํเกินครึ่งนํอง 

7.  เข็มขัด หนังสีดําความกว๎างประมาณ 1
2

1   นิ้วมีปลอกสีเดียวกับสายเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด  

ใช๎คาดทับเอวกระโปรง 
8.  หัวเข็มขัด   เป็นโลหะสีเงินมีเคร่ืองหมายตราดุนของโรงเรียน 
9.  รองเท้า   รองเท๎าหนังสีดําเรียบแบบหุ๎มส๎น  ไมํมีลวดลาย ไมํมีสายคาดหรือสายรัด ไมํเปิดปลายเท๎า

และไมํเปิดส๎นเท๎าหรือรองเท๎าผ๎าใบสีขาวทรงสุภาพ ไมํสวมถุงเท๎า 
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เครื่องแบบพิเศษ 
นอกจากเคร่ืองแบบปกตินักศึกษาอาจจะใช๎เคร่ืองแบบพิเศษ    ได๎ดังตํอไปนี้ 
1. เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
2. เคร่ืองแบบวิชาพลศึกษาและวิชากิจกรรม กําหนดให๎ใช๎ในวันที่มีการเรียนการสอนพลศึกษาและ

ปฏิบัติกิจกรรม 
 3.    นักศึกษารอบค่ําที่เป็นข๎าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการเอกชน อนุโลมให๎
แตํงเคร่ืองแบบของหนํวยงานนั้น ๆ ได๎ หากมีอาวุธประจําตัวให๎ฝากไว๎กับเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน 

 

ให๎อาจารย์ใหญํรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดข๎อบังคับหรือประกาศเพิ่มเติม
ได๎ตามที่เห็นสมควร  

 
                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2552 

 
 

                                                             ลงชื่อ  .......................................... 
                                                                     (นางนันทพร  ชูทรัพย์) 

 ผู๎อํานวยการ 
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ระเบียบโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน 
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักศึกษา พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2533) 
  

เพื่อให๎นักศึกษามีคุณสมบัติที่ดีทั้งความร๎ู ความคิดและคุณธรรมพร๎อมที่จะออกไปประกอบอาชีพและ
เป็นพลเมืองดีมีประโยชน์แกํประเทศในอนาคต ควรได๎รับการอบรมดูแลอยํางใกล๎ชิดจากบิดามารดา
ผู๎ปกครองและครูอาจารย์ โรงเรียนจึงกําหนดระเบียบวําด๎วยการควบคุมความประพฤตินักศึกษาโดยอนุโลม
ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 และกฎกระทรวงที่เกี่ยงข๎อง ไว๎ดังตํอไปนี้ 

 

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป 
1. ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบวําด๎วยการควบคุมควมประพฤตินักศึกษาโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรี

ยําน พ.ศ. 2541 ” 
2. “ผู๎รับใบอนุญาต” หมายถึง เจ๎าของผู๎รับใบอนุญาตโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน หรือ  
3. “ผู๎อํานวยการ” หมายถึง ผู๎อํานวยการโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน ซึ่งได๎รับแตํงตั้งโดยผู๎รับ

ใบอนุญาตให๎เป็นผู๎อํานวยการโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน 
4. รองผู๎อํานวยการ หมายถึง รองผู๎อํานวยการโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน ซึ่งได๎รับแตํงตั้งโดย

ผู๎รับใบอนุญาตให๎เป็นรองผู๎อํานวยการโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน 
5. “อาจารย์” หมายถึง อาจารย์ที่ทําการสอนในโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน ทั้งอาจารย์ประจํา และ

อาจารย์พิเศษ 
6. “ผู๎ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา และหรือผู๎ปกครอง ที่ทําการมอบตัวนักศึกษาไว๎กับโรงเรียนวิมล

พณิชยการ ศรียําน 
7. “นักเรียนนักศึกษา” หมายถึง นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน ทั้งที่เป็น

นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน 
8. ในต๎นปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให๎นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน 
9. นักเรียนนักศึกษาผู๎ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 30 คะแนน ในภาคเรียนใดจะหมดสิทธิใน

การสอบในภาคเรียนนั้น 
10. นักเรียนนักศึกษาผู๎ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 60 คะแนน ในรอบปีใดให๎คัดชื่อออกจาก

โรงเรียน 

 
หมวดที่ 2 ขั้นความผิดและบทลงโทษ 

 1. ความประพฤติผิดสถานเบาให๎วํากลําวตักเตือน ภาคทัณฑ์ หรือตัดคะแนนความประพฤติไมํเกิน  
10 คะแนน 
 2. ความประพฤติผิดสถานกลางให๎ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละไมํเกิน 20 คะแนน 
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 3. ความประพฤติผิดสถานหนักให๎ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละไมํเกิน 30 คะแนน และทําทัณฑ์บน 
 4. ความผิดสถานหนักพิเศษให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นอยํางน๎อย 5 คน โดยมีรองผู๎อํานวยการเป็น
ประธานและอาจารย์ฝ่ายวินัยและพัฒนา และอาจารย์ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ทําการพิจารณาและกําหนดโทษ 
 5. บทลงโทษ 
  5.1 วํากลําวตักเตือน 
  5.2 ภาคทัณฑ์ 
  5.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
  5.4 ทํากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  5.5 คัดชื่อออก 
 

หมวดที่ 3 อ านาจการลงโทษ 
 1. ความผิดสถานเบา อาจารย์ทุกทํานมีอํานาจวํากลําวตักเตือน ภาคทัณฑ์ หรือตัดคะแนนความ
ประพฤติตามควรแกํกรณีโดยความเห็นชอบของผู๎อํานวยการและรองผู๎อํานวยการ 
 2. ความผิดสถานกลาง อาจารย์ที่เกี่ยวข๎องหรือเป็นเจ๎าของเร่ืองกับอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษานั้น ๆ 
และอาจารย์ฝ่ายปกครองรํวมกันพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 
 3. ความผิดสถานหนักให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นอยํางน๎อย 3 คน โดยมีรองผู๎อํานวยการ 
หัวหน๎าวินัยและพัฒนาและอาจารย์อื่นตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการทําการพิจารณาสอบสวนและกําหนด
โทษ 
 4. ความผิดสถานหนักพิเศษให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นอยํางน๎อย 5 คน โดยมีรอง
ผู๎อํานวยการเป็นประธานและหัวหน๎างานวินัยและพัฒนา ตลอดจนอาจารย์อื่นที่เห็นสมควรเป็นกรรมการทํา
การพิจารณาและกําหนดโทษ หรือพิจารณากําหนดโทษเรียบร๎อยแล๎วให๎รายงานผู๎อํานวยการหรือผู๎รับ
ใบอนุญาตทราบ และหรือสั่งการแล๎วแตํกรณีพร๎อมทั้งบันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวันไว๎เป็นหลักฐาน เมื่อ
ได๎ดําเนินการลงโทษแล๎วให๎แจ๎งแกํนักเรียนนักศึกษาและผู๎ปกครองรับทราบ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือเชิญผู๎ปกครองมารับทราบโดยตรง 

 
หมวดที่ 4 ลักษณะความผิด 

ลักษณะความผิดดังต่อไปนี้เป็นความผิดสถานเบา 
 1. แตํงกายผิดระเบียบของโรงเรียน ตามระเบียบที่วําด๎วยเคร่ืองแบบนักศึกษา 
 2. กลําววาจาหรือแสดงกิริยาไมํสุภาพ 
 3. นําของมึนเมาเข๎ามาในบริเวณโรงเรียน 
 4. สูปบุหรี่ในสถานศึกษา 
 5. แตํงเคร่ืองแบบนักศึกษาสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
 6. นําอาหาร เคร่ืองดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิขึ้นบนอาคารเรียน 
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 7. หนีเรียน 
 8. นําเคร่ืองใช๎หรืออุปกรณ์แบบที่โรงเรียนไมํให๎ใช๎เข๎ามาในบริเวณโรงเรียน 
 9. เข๎าหรือออกนอกห๎องเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต ในขณะที่อาจารย์กําลังทําการสอน 
 10. กํอกวนหรือทําความรําคาญให๎ผู๎อ่ืน 

11. นําบุคคลภายนอกเข๎ามาในบริเวณโรงเรียน โดยไมํมีเหตุผล 
 12. กระทําความผิดและประพฤติไมํเหมาะสมอื่นใดซึ่งอาจารย์พิจารณาเห็นวําเป็นความผิดสถานเบา 
ลักษณะความผิดดังต่อไปนี้เป็นความผิดสถานกลาง 
 1. จงใจขัดคําสั่งโดยชอบของอาจารย์ 
 2. แสดงกิริยาอาการหรือกลําววาจาอันสํอให๎เห็นวําไมํเคารพครู – อาจารย์ 
 3. เข๎าไปในสถานที่อันไมํสมควร เชํน โรงบิลเลียด โรงอาบอบนวด สถานการพนัน ฯลฯ 
 4. เที่ยวเตรํ ทํารายงานเท็จหรือทําหลักฐานเท็จ 
 5. พูดเท็จ ทํารายงานเท็จหรือทําหลักฐานเท็จ 
 6. นําภาพหรือหนังสือ หรือสิ่งและสื่อลามกอนาจารเข๎ามาในบริเวณโรงเรียน 
 7. กํอการทะเลาะวิวาท 
 8. กระทําความผิดหรือประพฤติไมํเหมาะสมอื่นใด ซึ่งอาจารย์พิจารณาเห็นวําเป็นความผิดสถาน
กลาง 
ลักษณะความผิดดังต่อไปนี้เป็นความผิดสถานหนัก 
 1. ดื่มสุราหรือของมึนเมา เสพกัญชาหรือใช๎ยาเสพติดในบริเวณหรือนอกโรงเรียน 
 2. ทําให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 
 3. ยุยงสนับสนุนให๎แตกความสามัคคีในหมูํคณะ 
 4. สมคบกันหรือรํวมกันทําร๎ายรํางกายผู๎อ่ืน 
 5. เลํนการพนันในบริเวณโรงเรียน 
 6. มียาเสพติดหรืออาวุธทุกชนิดไว๎ในครอบครอง 
 7. กลั่นแกล๎งให๎คนอ่ืนรับโทษหรือให๎ร๎ายเพื่อนหรือผู๎อ่ืน 
 8. ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู๎อ่ืนโดยเจตนา 
 9. ทุจริตในการสอบ 
 10. กระทําความผิดหรือประพฤติตนไมํเหมาะสมใด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวําเป็นความผิดสถาน
หนัก 
 
ลักษณะความผิดดังต่อไปนี้เป็นความผิดสถานหนักพิเศษ 
 1. ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของครู – อาจารย์ หรือทําร๎ายตํอหมูํคณะ 
 2. ใช๎อาวุธหรือวัตถุระเบิดในโรงเรียน 
 3. กํอการวิวาทสถานหนักโดยใช๎อาวุธ อันอาจเป็นอันตรายตํอชีวิต 
 4. ลักทรัพย์ของผู๎อ่ืนหรือของโรงเรียน 
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 5. ประพฤติผิดในทางชู๎สาว 
 6. ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมลายมือชื่อเพื่อแสดงตํอโรงเรียน 
 7. เลํนการพนันหรือเสพยาเสพติดจนเป็นนิสัย 
 8. ถูกเจ๎าหน๎าที่ตํารวจดําเนินคดีอาญา ยกเว๎นความผิดโดยประมาท 
 9. การะทําความผิดหรือประพฤติไมํเหมาะสมอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการเห็นวําเป็นความผิดสถานหนัก
พิเศษ 

หมวดที่ 5 การอภัยโทษ 
 ผู๎รับใบอนุญาตโรงเรียนอภัยโทษนักเรียน นักศึกษาที่ได๎รับโทษไปแล๎ว และประพฤติตนเป็น

ประโยชน์แกํสํวนรวมโดยมีผลงานอยํางชัดแจ๎ง ทั้งนี้ให๎แตํงต้ังคณะกรรมการไมํน๎อยกวํา 5 คน มีผู๎อํานวยการ
เป็นประธานและรองผู๎อํานวยการเป็นรองประธานขึ้นพิจารณานําเสนอความเห็นเป็นราย ๆ ไป เมื่อผู๎รับ
ใบอนุญาตอภัยโทษแล๎ว ให๎แจ๎งนักเรียนนักศึกษาและผู๎ปกครองรับทราบ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือเชิญผู๎ปกครองมารับทราบโดยตรง 

ให๎ผู๎อํานวยการและรองผู๎อํานวยการรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํปี
การศึกษา 2552 เป็นต๎นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 

 
 

                            (ลงชื่อ) วิภาพรรณ ชูทรัพย์ 
                                                                                                    (วิภาพรรณ ชูทรัพย์) 

                                                                                     ผู๎รับใบอนุญาตและผู๎จัดการ 
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ระเบียบโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน 
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน / นักศึกษา พ.ศ. 2551 

********************************* 
 อนุสนธิความตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วําด๎วย  การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  
ซึ่งอาศัยอํานวจความตามใจมาตรา 5  และมาตรา  65  แหํงพระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก  พ.ศ. 2546  ข๎อ 4, 5, 6  
และข๎อ  9   วําด๎วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิดโดยมีความมุํงหมายเพื่อการอบรมสั่ง
สอน 4 สถานคือ 
  1. วํากลําวตักเตือน 
  2.  ทําทัณฑ์บน 
  3.  ตัดคะแนนความประพฤติ 
  4.  ทํากิจกรรมเพื่อให๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อาศัยอํานวจดังกลําวโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  จึงได๎ออกระเบียบการลงโทษนักเรียน และนักศึกษาวํา
ด๎วยการตัดคะแนนความประพฤติดังนี้ 
  

หมวด  1  บทท่ัวไป 
 

 ข๎อ 1.  ระเบียบนี้เรียกวํา  “ระเบียบโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  วําด๎วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” 
   

 ข๎อ 2.  ระเบียบนี้ให๎ใช๎ได๎ต้ังแตํวันประกาศใช๎ในสถานศึกษา 
   

 ข๎อ 3.  ให๎ยกเลิกระเบียบการลงโทษที่ใช๎ในการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่
ประกาศใช๎มากํอนหน๎านี้และให๎ใช๎ระเบียบนี้แทนตํอไป 
 

 ข๎อ 4.  ในระเบียบนี้ 
  “สถานศึกษา”  หมายความวํา  โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน 
  “ผู๎บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความวํา    ผู๎อํานวยการ   รองผู๎อํานวยการ      
ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ  หรือหัวหน๎าสถานศึกษา  หรือตําแหนํงที่เรียกชื่ออยํางอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
  “ผู๎อํานวยการ”  หมายความวํา    ผู๎ดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  
ได๎รับการแตํงตั้งโดยผู๎รับใบอนุญาตโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  และรายงานให๎กระทรวงศึกษาธิการ
ทราบ 
  “รองผู๎อํานวยการ”  หมายความวํา   รองผู๎อํานวยการโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน           
ที่ผู๎รับใบอนุญาตโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  เป็นผู๎แตํงตั้ง  และรายงานให๎กระทรวงศึกษาธิการทราบ 
  “ผ๎ูจัดการ”  หมายความวํา    ผู๎จัดการโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  ที่ผู๎รับใบอนุญาต
แตํงตั้งให๎เป็นผู๎จัดการโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน  และรายงานให๎กระทรวงศึกษาธิการทราบ 
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  “ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ”   หมายความวํา    ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน   ที่
ผู๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎แตํงตั้ง 
  “นายทะเบียน”   หมายความ   นายทะเบียนโรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรียําน   ที่ผู๎รับ
ใบอนุญาตเป็นผู๎แตํงตั้ง  และได๎รับอนุญาตจากผู๎อํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน 
  “อาจารย์ หรือ ครู”  หมายความวํา   ผู๎สอนประจําในสถานโรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียําน 
ทั้งที่สอนประจําหรือเป็นผู๎สอนพิเศษ 
  “บุคลากรอ่ืน”   หมายความวํา  พนักงานเจ๎าหน๎าที่  ลูกจ๎าง  คนงาน  ภารโรงของสถานศึกษา 
  “นักเรียนหรือนักศึกษา”  หมายความวํา  ผู๎ที่ลงทะเบียนเรียนและกําลังศึกษาในความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา 
 

 ข๎อ 5.  การตัดคะแนนความประพฤติให๎เป็นไปตามเกณฑ์การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติ
ผิดระเบียบ  ข๎อบังคับของสถานศึกษาหรือของกรทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงวําด๎วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา 
 

 ข๎อ 6.  เกณฑ์การตัดคะแนน   นักเรียนและนักศึกษาทุกคนมีคะแนนความประพฤติเต็มหนึ่งร๎อย
คะแนน   ( 100 คะแนน ) และจะถูกตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งที่ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนและกระทํา
ความผิดวําด๎วยการลงโทษตามความผิดที่กระทําในลักษณะแบบสะสมคะแนน 
 

 ข๎อ 7.  นักศึกษาผู๎ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง  60  คะแนน  ในภาคเรียนใดจะหมดสิทธิ์ในการ
สอบทุกรายวิชาในปลายภาคเรียนนั้นๆ 
 

 ข๎อ 8.  นักศึกษาผู๎ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 80 คะแนน ในรอบปีให๎คัดชื่อออกจากโรงเรียน 
 
 

หมวด  2  ขั้นความผิดและบทลงโทษ 
 

 ข๎อ 1.  ลักษณะความผิดมี  4  ระดับคือ 
  1.1  ความผิดสถานเบา 
  1.2  ความผิดสถานกลาง 
  1.3  ความผิดสถานหนัก 
  1.4  ความผิดสถานหนักพิเศษ 
 

 ข๎อ 2.  ความประพฤติผิดสถานเบา ให๎วํากลําวตัดเตือน  ภาคทัณฑ์ หรือตัดคะแนนความพฤติคร้ังละ
ไมํเกิน  5  คะแนน และหรือบทลงโทษอื่นโดยความเห็นชอบของผู๎อํานวยการ หรือรองผู๎อํานวยการ 
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 ข๎อ 3.  ความประพฤติผิดสถานกลาง ให๎ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละ  ไมํเกิน  10  คะแนนและ
หรือบทลงโทษอื่นที่เหมาะสมกับเหตุโดยเสมออาจารย์ใหญํเพื่อขอความเห็นชอบ 
   

 ข๎อ 4.  ความประพฤติสถานหนัก  ให๎ตัดคะแนนความประพฤติคร้ังละไมํเกิน  30  คะแนน และทํา
ทัณฑ์บนและหรือบทลงโทษอ่ืนที่เหมาะสมกับเหตุ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งโดย
ผู๎อํานวยการสถานศึกษา 
  

 ข๎อ 5.   ความผิดสถานหนักพิเศษ ให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้น  อยํางน๎อย  5  คน  โดยมี
รองผู๎อํานวยการเป็นประธานและอาจารย์ฝ่ายปกครอง ตลอดจนอาจารย์ที่เห็นสมควร เป็นคณะกรรมการทํา
การพิจารณาและกําหนดบทลงโทษ 
 

 ข๎อ 6.  บทลงโทษ 
   5.1  วํากลําวตักเตือน 
   5.2   ภาคทัณฑ์ /  ทําทัณฑ์บน 
   5.3   ตัดคะแนนความประพฤติ 
   5.4   ให๎พักการเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือบําเพ็ญประโยชน์ 
   5.5   คัดชื่อออก 
 
 

หมวดท่ี  3  ลักษณะความผิด 
 

 ข๎อ 1.  ความผิดสถานเบา  อาจารย์ทุกทํานมีอํานวจวํากลําวตักเตือน  ภาคทัณฑ์ หรือทัณฑ์บน หรือตัด
คะแนนความประพฤติตามควรแกํกรณีและความรุํนแรงแหํงเหตุ 
   

 ข๎อ 2.  ความผิดสถานกลาง อาจารย์ที่เกี่ยงข๎องหรือเป็นเจ๎าของเร่ืองกับอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน
นักศึกษา  นั้นๆ และอาจารย์ฝ่ายปกครองรํวมกันพิจารณาตัดคะแนนความพฤติโดยความเห็นชอบของ
ผู๎อํานวยการ 
   

 ข๎อ 3.   ความผิดสถานหนักให๎อาจารย์หนักให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งคณะกรรมการขั้นอยํางน๎อย  3  คน  
ประกอบด๎วย  รองผู๎อํานวยการ   อาจารย์ฝ่ายวินัยและพัฒนา   และอาจารย์อ่ืนตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ
ทําการพิจารณาสอบสวนและกําหนดบทลงโทษ 
 

 ข๎อ 4.  ความผิดสถานหนักพิเศษ  ให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นอยํางน๎อย  5  คน  โดย มี
รองผู๎อํานวยการเป็นประธาน และอาจารย์ฝ่ายปกครอง ตลอดจนอาจารย์อ่ืนที่เห็นสมควรเป็นกรรมการทําการ
พิจารณาสอบสวนและกําหนดบทลงโทษ  โดยเสนอให๎รองผู๎อํานวยการและผู๎อํานวยการทราบ และหรือสั่ง
การแล๎วแตํกรณีพร๎อมทั้งบันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวันเป็นหลักฐาน เมื่อได๎ดําเนินการลงโทษแล๎วให๎แจ๎ง
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แกํนักเรียนนักศึกษาและผู๎ปกครองรับทราบโดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญผู๎ปกครองมา
รับทราบโดยตรง 
 
 

หมวดท่ี  4  ลักษณะความผิด 
 

 ลักษณะความผิดดังต่อไปนี้เป็นความผิดสถานเบา 
  1.  แตํงกายผิดระเบียบของโรงเรียนตามระเบียบที่วําด๎วยเคร่ืองแบบนักศึกษา 
  2.  กลําววาจาหรือแสดงกิริยาไมํสุภาพ 
  3.  มาโรงเรียนสาย 
  4.  สูบบุหรี่ในสถานศึกษา 
  5.  แตํงเคร่ืองแบบนักเรียน นักศึกษา สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
  6.  นําอาหารเคร่ืองดื่มของขบเคี้ยวทุกชนิดขั้นบนอาคารเรียน 
  7.  หนีเรียน 
  8.  นําเคร่ืองใช๎หรืออุปกรณ์ แบบที่โรงเรียนไมํให๎ใช๎เข๎ามาในบริเวณโรงเรียน 
  9.  เข๎าหรือออกนอกห๎องเรียนโดยไมํได๎รับอนุญาต ในขณะที่อาจารย์กําลังทําการสอน 
  10. กํอกวน หรือ ทําความรําคาญให๎ผู๎อ่ืน 
  11. นําบุคคลภายนอกเข๎าในบริเวณโรงเรียน โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร 
  12. กระทําความผิดและประพฤติไมํเหมาะสมอ่ืนใด  ซึ่งอาจารย์พิจารณาแล๎วเห็นวําเป็น
ความผิดสถานเบา 
  13.  ความผิดอื่นๆ ที่อาจารย์ฝ่ายปกครองพิจารณาเห็นสมควร  
 กรณีกระทําความผิดสถานเบาติดตํอกันหรือกระทําผิดซ้ําอีกให๎ถือเป็นความผิดสถานกลาง 
  

 ลักษณะความผิดต่อไปนี้เป็นความผิดสถานกลาง 
  1.  จงใจขัดคําสั่งโดยชอบของอาจารย์ 
  2.  แสดงกริยาอาการ หรือ กลําววาจาอันสํอให๎เห็นวําไมํเคารพ ครู – อาจารย์ 
  3.  เข๎าไปในสถานที่อันไมํสมควร เชํน  โรงบิลเลียด  โรงอาบอบนวด  สถานที่การพนัน ฯลฯ 
  4.  เที่ยวเตรํ  ในยามวิกาลทํารายงานเท็จหรือทําหลักฐานเท็ท 
  5.  จัดทําหรือปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียน 
  6.  นําภาพหรือหนังสือ  หรือสิ่งลามกอนาจารเข๎ามาในบริเวณโรงเรียน 
  7.  กํอการทะเลาะวิวาท 
  8.  การกระทําความผิดหรือประพฤติไมํเหมาะสมอ่ืนๆ ซึ่งอาจารย์พิจารณาเป็นวําเป็น
ความผิดสถานกลาง 
 กรณีกระทําความผิดสถานกลางติดตํอกันหรือกระทําผิดซ๎าอีกให๎ถือเป็นความผิดสถานหนัก 
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ลักษณะความผิดต่อไปนี้เป็นความผิดสถานหนัก 
  1.  พก   นํา   พา   สุราของมึนเมาและสารเสพติดเข๎ามาในบริเวณโรงเรียน 
  2.  ดื่มสุราและของมึนเมา  เสพกัญชา หรือใช๎ยาเสพติดในบริเวณหรือนอกโรงเรียน 
  3.  ทําให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 
  4.  ยุแยํให๎แตกความสามัคคีในหมูํคณะ 
  5.  สมคบกันทําร๎ายผู๎อ่ืน 
  6.  เลํนการพนันในบริเวณโรงเรียน 
  7.  มียาเสพติดหรืออาวุธทุกชนิดไว๎ในครอบครอง 
  8.  กลั่นแกล๎งให๎คนอ่ืนรับโทษ หรือให๎ร๎ายเพื่อน หรือผู๎อ่ืน 
  9.  ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู๎อื่นโดยเจตนา 
  10. ทุจริตในการสอบ 
  11. การกระทําความผิดหรือประพฤติตนไมํเหมาะสมอ่ืนใดๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวํา
เป็นความผิดสถานหนัก 
 กรณีกระทําความผิดสถานหนักติดตํอกันหรือกระทําผิดซ้ําอีกให๎ถือเป็นความผิดสถานหนัดพิเศษ 
 
 ลักษณะความผิดต่อไปนี้เป็นความผิดสถานหนักพิเศษ 
  1.  ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของครู – อาจารย์ หรือทําร๎ายตํอหมูํคณะ 
  2.  ใช๎อาวุธหรือวัตถุระเบิดในโรงเรียน 
  3.  กํอการทะเลาะวิวาทโดยใช๎อาวุธหนัก อันอาจเป็นอันตรายตํอชีวิต 
  4.  ลักทรัพย์ของผู๎อ่ืน หรือของโรงเรียน 
  5.  ประพฤติในทางชู๎สาว 
  6.  ปลอมแปลงเอกสาร หรือ ปลอมลายมือชื่อเพื่อแสดงตํอโรงเรียน 
  7.  เลํนการพนัน หรือเสพยาเสพติดจนเป็นนิสัย 
  8.  ถูกเจ๎าหน๎าที่ตํารวจดําเนินคดีอาญา (ยกเว๎นความผิดโดยประมาท) 
  9.  กระทําความผิด  หรือประพฤติผิดไมํเหมาะสมอ่ืนใด ซึ่งคณะกรรมการเห็นวําเป็นความผิดสถาน
หนักพิเศษ 
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เกณฑ์ความผิด  การตดัคะแนน 
 

พฤติกรรม ตัดคะแนน บทลงโทษ 

1.  การมาเรียน 
      1.1 มาสาย (ตั้งแตํ 5 คร้ัง เป็นต๎นไป) 
      1.2 หลีกเลี่ยงทําพิธีหน๎าเสาธง 
      1.3 ไมํเข๎าห๎องเรียน 
      1.4  หนีเรียน หรือหลบออกจากโรงเรียน 

 
10 
10 
10 
10 

 
วํากลําวตักเตือนทํากิจกรรม 
วํากลําวตักเตือนทํากิจกรรม 
วํากลําวตัดเตือนแจ๎งผู๎ปกครอง 
แจ๎งผู๎ปกครอง ทํากิจกรรม 

2.  การปฏิบัติตน 
      2.1 ไมํนําบัตรนักเรียนมาโรงเรียน 
             ไมํรูดบัตรเมื่อถึงโรงเรียน 
      2.2 ใช๎กระเป๋าถือหรือเป้ที่ผิดระเบียบ 
    2.3 ไมํรักษามารยาทในการเข๎าห๎องประชุม 
      2.4  หลีกเลี่ยงการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
      2.5  ทําลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสาธารณะ 
      2.6  ลักทรัพย์ , ขูํกรรโขกทรัพย์ 
      2.7  สนับสนุนให๎เพื่อนกระทําความผิด 
      2.8  นําบุคคลภายนอกมากํอเหตุอันไมํสมควร 
  

 
5 
 

5 
5 

20 
20 

 
30 
20 
40 

 
วํากลําวตักเตือน 
 
วํากลําวตักเตือน 
วํากลําวตักเตือน 
วํากลําวตักเตือนทํากิจกรรม 
แจ๎งให๎ผู๎ปกครองชดใช๎คําเสียหาย 
ทําสัญญาคณะกรรมการพิจารณา
เสอนผู๎อํานวยการ 
ทัณฑ์บน 
ทัณฑ์บน เขียนใบลาออกเสนอ
ผู๎อํานวยการ 

3. การรับประทานอาหาร 
     3.1 นําน้ําหรืออาหารทุกชนิดเข๎ารับประทานที่ใน 
           ห๎องเรียนบนอาคารเรียนและที่ประกาศห๎าม 
    3.2 รับประทานอาหารไมํตรงตามเวลาที่โรงเรียน
กําหนด 

 
10 

 
5 

 
วํากลําวตักเตือนทํากิจกรรม 
 
วํากลําวตักเตือน 

4. การแต่งกาย 
    4.1 ใสํเคร่ืองประดับที่ห๎ามใสํมาโรงเรียน 
    4.2  แตํงกายผิดระเบียบของโรงเรียนตามข๎อกําหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    4.3 ทําผมผิดระเบียบ 

 
5 

10 
 

20 

 
ยึดของไว๎แจ๎งผู๎ปกครองมารับคืน 
วํากลําวตักเตือน 
 
สั่งตัด  ตัดแก๎ใข  ทําสัญญา 
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เกณฑ์ความผิด  การตดัคะแนน 
 

พฤติกรรม ตัดคะแนน บทลงโทษ 

5.  การท าผิดระเบียบเรืองสิ่งเสพติด 
     5.1 สูบบุหรี่ 
     5.2 พกพาหรือนําสิ่งเสพติดทุกชนิดมาโรงเรียน 
     5.3 ดื่มสุรา เสพกัญชา หรือของมึนเมา 
     5.4 ติดสิ่งเสพติดอยํางร๎ายแรง 

 
20 
20 
30 
40 

 
ทัณฑ์บน เสนอผู๎อํานวยการ 
ทัณฑ์บน เสนอผู๎อํานวยการ 
ทัณฑ์บน เสนอผู๎อํานวยการ 
ทัณฑ์บน เสนอผู๎อํานวยการ 

6.  การท าผิด  ระเบียบวินัยในห้องเรียนแสดงพฤติกรรม
รบกวนกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน 

 
3 

 
วํากลําวตักเตือน 

7.  การท าผิดระเบียบนอกห้องเรียน 
      7.1  ยืน  นั่งบนพนัก ระเบียง เลํนหยอกล๎อบนอาคาร 
             เรียนและสํงเสียงดัง 
      7.2  ทิ้งขยะไมํถูกที่ หรือสร๎างความสกปรก 
      7.3  กํอการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกโรงเรียน 
     7.4  เลํนการพนันทั้งในและนอกโรงเรียน  

 
3 
 

5 
30 
30 

 

 
วํากลําวตักเตือน 
 
วํากลําวตักเตือนทํากิจกรรม 
ทัณฑ์บน เสนอผู๎อํานวยการ 
ทัณฑ์บน เสนอผู๎อํานวยการ 
 

8.  การท าผิดเร่ืองมารยาทท่ัวไป 
      8.1 พูดจาหรือแสดงกิริยาไมํสุภาพ 
      8.2 ปลอมลายมือผู๎ปกครอง ครูอาจารย์และทําเอกสาร 
            เป็นเท็จ 
      8.3  ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 

 
10 
20 

 
30 

 
วํากลําวตักเตือน 
ทําทัณฑ์บน คณะกรรมการเสนอ
ผู๎อํานวยการ 
ทําทัณฑ์บน คณะกรรมการเสนอ
ผู๎อํานวยการ 

 
 

หมวดท่ี  5  การอภัยโทษ 
 

 ผู๎อํานวยการอาจอภัยโทษนักเรียน นักศึกษาที่ได๎รับโทษแล๎ว และประพฤติตนเป็นประโยชน์แกํ
สํวนรวมโดยมีผลงานอยํางชัดแจ๎ง  ทั้งให๎แตํงตั้งคณะกรรมการไมํน๎อยกวํา  5  คน   มีรองผู๎อํานวยการเป็น
ประธานขึ้นพิจารณานําเสนอความเห็นเป็นรายๆ ไป  เมื่อผู๎อํานวยการอภัยโทษแล๎ว  ให๎แจ๎งกับนักศึกษาและ
ผู๎ปกครองทราบ  โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู๎ปกครองมารับทราบโดยตรง 
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หมวดท่ี  6  การรักษาและการใช้ระเบียบ 
 

 1.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนรวมถึง 50  คะแนนให๎นําเข๎าคณะกรรมการพิจารณาดํา เนินการแล๎ว
รายงาน  ผู๎บริหารตามลําดับขั้น 
 2.  การตัดคะแนนในการทําผิดอ่ืนๆ นอกเหนือที่ระบุในระเบียบโรงเรียนวิมพณิชยการ  ศรียําน ให๎อยูํ
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายงานวินัยและพัฒนา 
 

 ให๎ผู๎อํานวยการและรองผู๎อํานวยการรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้  และให๎ใช๎ระเบียบนี้ตั้งแตํ     
ปีการศึกษา  2552  เป็นต๎นไป 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 มีนาคม 2551 
 
 

(นางวิภาพรรณ   ชูทรัพย์) 
ผู๎อํานวยการ / ผู๎รับใบอนุญาต 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
พ. ศ. ๒๕๕๑ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหํงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักเรียน พ.ศ. 
๒๕๕๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยเคร่ืองแบบนักเรียน  
พ.ศ.๒๕๕๑” 
 ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 
 ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
               (๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  (๓) รบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา 
 (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (๔)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา  
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสํวนที่กําหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแย๎ง
กับระเบียบนี้ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข๎อ ๔  ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับแกํนักเรียนผู๎ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากวําปริญญาตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ เว๎นแตํสถานศึกษานั้นจะมีกฎหมาย
กําหนดเร่ืองการแตํงกายไว๎เป็นการเฉพาะแล๎ว 
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 ข๎อ ๕  ลักษณะของเคร่ืองแบบตามระดับและประเภทการศึกษา ดังนั้ 
(๑) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา 
(๒) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(๓) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
(๔) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 

  (๕) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพ และระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ํากวําปริญญา 
  (๖) เคร่ืองแบบนักเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  (๗) เคร่ืองแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษา
เอกชน สอนศาสนาอิสลาม 
 ข๎อ ๖ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา 
  นักเรียนชาย 

(๑) เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต หรือคอปกกลม แขนสั้น 
  (๒)เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎ายไหม 
โดยสถานศึกษารัฐใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 
  (๓) กางเกง ผ๎าสีดํา สีน้ําเงิน สีกรมทําหรือสีแดง ขาสั้น 
  (๔) รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎นส๎นหุ๎มปลายเท๎า ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท๎า 
  (๕)  ถุงเท๎า สั้น สีขาว 
  นักเรียนหญิง 

(๑)  เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต หรือคอปกกลม  แขนสั้น 
  (๒)  เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎าย
หรือไหม โดยสถานศึกษารัฐบาลใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 
  (๓)  กระโปรง ผ๎าสีดํา สีน้ําเงิน สีกรมทําหรือสีแดง แบบจีบรูดรอบตัวหรือยาวเพียงใต๎เขํา 
แบบจีบทบรอบเอว หรือพับเป็นจีบข๎างละสามจีบทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลังเมื่อสวมแล๎วชายกระโปรงคลุมเขํา 
  (๔)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า ชนิดผูก หรือมีสายรัดหลังเท๎า 
  (๕)  ถุงเท๎า สั้น สีขาว 
 ข๎อ ๗  เคร่ืองแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  นักเรียนชาย 

(๑)  เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต เชิ้ตโปโล หรือคอปกกลม แขนสั้น 
(๒)  เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ๎าด๎วยด๎ายหรือ

ไหม โดยสถานศึกษารัฐใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 
(๓)  กางเกง ผ๎าสีดํา สีน้ําเงิน สีกรมทํา หรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น 
(๔)  เข็มขัด หนัง สีดําหรือสีน้ําตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 

นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช๎เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได๎ 
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(๕)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบ สีดําหรือสีน้ําตาล แบบหุ๎มส๎นชนิดผูก 
(๖)  ถุงเท๎า สั้น สีขาวหรือสีน้ําตาล 

  นักเรียนหญิง 
  (๑)  เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอบัว หรือคอปกกลาสีผูกด๎วยผ๎าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อน
กลาสี สีดําหรือสีกรมทํา แขนสั้น 
  (๒)  เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ๎าด๎วยด๎ายหรือ
ไหม โดยสถานศึกษารัฐใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 
  (๓)  กระโปรง ผ๎าสีดําหรือสีกรมทํา แบบจีบรูดรอบตัวหรือจีบทบรอบเอวหรือพับเป็นจีบ
ข๎างละสามจีบทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง เมื่อสวมแล๎วชายกระโปรงคลุมเขํา 
  (๔) รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า มีสายรัดหลังเท๎า 
  (๕)  ถุงเท๎า สั้น สีขาว 
 ข๎อ ๘  เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
  นักเรียนชาย 
  (๑)  เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 

 (๒)  เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎าย
หรือไหม โดยสถานศึกษารัฐใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 

 (๓)  กางเกง ผ๎าสีดํา สีน้ําเงิน สีกรมทําหรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น 
 (๔)  เข็มขัด หนัง สีดําหรือสีน้ําตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 

นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช๎เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได๎ 
 (๕)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบ สีดําหรือสีน้ําตาล แบบหุ๎มส๎นชนิดผูก 
 (๖)  ถุงเท๎า สั้น สีขาวหรือสีน้ําตาล 
 นักเรียนหญิง 

  (๑)  เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอปกกลาสีผูกด๎วยผ๎าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสีดําหรือสี
กรมทํา แขนสั้น 

 (๒)   เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎าย
หรือไหม โดยสถานศึกษารัฐใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 

(๓)  กระโปรง ผ๎าสีดําหรือสีกรมทํา แบบสุภาพ พับเป็นจีบข๎างละสามจีบทั้งด๎านหน๎าและ
ด๎านหลัง เมื่อสวมแล๎วชายกระโปรงคลุมเขํา 
  (๔)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า มีสายรัดหลังเท๎า 
  (๕)  ถุงเท๎า สั้น สีขาว 
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ข๎อ ๙ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 
  นักเรียนชาย 

(๑)  เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 
  (๒)  เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่อยํออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎าย
หรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 
  (๓)  กางเกง ผ๎าสีดํา สีน้ําเงิน สีกรมทําหรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น 
  (๔)  เข็มขัด หนังสีดํา หรือสีน้ําตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสีเหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 
  (๕)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบ สีดําหรือสีน้ําตาล แบบหุ๎มส๎นชนิดผูก 
  (๖)  ถุงเท๎า สั้น สีขาวหรือสีน้ําตาล 
  นักเรียนหญิง 
  (๑)  เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 

 (๒)   เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎าย
หรือไหม โดยสถานศึกษารัฐใช๎สีน้ําเงิน สถานศึกษาเอกชนใช๎สีแดง 

(๓)  กระโปรง ผ๎าสีดําหรือสีกรมทํา แบบสุภาพ พับเป็นจีบข๎างละสามจีบทั้งด๎านหน๎าและ
ด๎านหลัง เมื่อสวมแล๎วชายกระโปรงคลุมเขํา 
  (๔)  เข็มขัด หนังหรือผ๎า สีดํา หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ชนิดหัวกลัดหุ๎มด๎วยหนังหนือผ๎าสี
เดียวกับเข็มขัด 
  (๖)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า มีสายรัดหลังเท๎า 
  (๕)  ถุงเท๎า สั้น สีขาว 
 

 ข๎อ ๑๐ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษาระดับต่ํา
กวําปริญญา 
  นักเรียนชาย 

(๑)   เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ตผูกเนคไท แขนสั้นหรือแขนยาว 
(๒)  เคร่ืองหมาย ติดเข็มเคร่ืองหมายของสถานศึกษาที่อกเสื้อเบื้องขวา 
(๓)   กางเกง ผ๎าสีดําหรือสีกรมทํา แบบสุภาพ ขายาว 
(๔)   เข็มขัด หนังสีดํา หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของสถานศึกษา 
(๕)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎มส๎น ชนิดผูก 
 (๖)  ถุงเท๎า สั้น สีดํา 
นักเรียนหญิง 
(๑)   เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้นหรือแขนยาว 
(๒)  เคร่ืองหมาย ติดเข็มเคร่ืองหมายของสถานศึกษาที่อกเสื้อเบื้องขวา 
(๓)  กระโปรง ผ๎าสีดําหรือสีกรมทํา แบบสุภาพ เมื่อสวมแล๎วชายกระโปรงคลุมเขํา 
(๔)  เข็มขัด หนังสีดํา หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของสถานศึกษา 
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(๕)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า มีส๎นสูง ไมํเกิน ๒ นิ้ว 
 ข๎อ ๑๑  เคร่ืองแบบนักเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  นักเรียนชาย 
  (๑)   เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น หรือแขนยาว 
  (๒)  เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่ออักษรยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ๎าด๎วยด๎าย
หรือไหม   
  (๓)  หมวก ใช๎หมวกสีขาว (กะปิเยาะห์) หรือหมวกสีดํา (ซอเกาะห์)ในโอกาสอันสมควร 
  (๔)  กางเกง ผ๎าสีดํา สีน้ําเงินหรือสีกรมทํา แบบสุภาพ ขายาว 
  (๕) เข็มขัด หนังสีดํา หัวเข็มขัดเป็นโลหะชนิดหัวกลัดหรือหัวเข็มขัดเป็นตราของ
สถานศึกษา 
  (๖)   รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา แบบหุ๎มส๎น 
  (๗)  ถุงเท๎า สั้น สีดํา 
  นักเรียนหญิง 

(๑)   เสื้อ กรงสีพื้น ไมํมีลวดลาย แบบคอกลมไมํมีปก 
(๒)   เคร่ืองหมาย ใช๎ชื่อยํอของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาและที่ผ๎าคลุมศรีษะ บน

เน้ือผ๎าด๎วยด๎ายหรือไหมสีแดง 
(๓)   ผ๎าคลุมศรีษะ ผ๎าสีพื้นไมํมีลวดลาย แบบคอกลมไมํมีปก 
(๔)   กระโปรงหรือโสรํง 
กระโปรง ผ๎าสีพื้นไมํมีลวดลาย แบบทรงปลายบาน ไมํมีจีบหรือมีจีบหรือเกล็ดความยาว เมื่อ

สวมแล๎วชาบกระโปรงคลุมข๎อเท๎า 
โสรํง มีลักษณะเชํนเดียวกับผ๎าถุงหรือผ๎าโสรํงทั่วไป เป็นผ๎าสีพื้นไมํมีลวดลาย ขนาดกว๎าง

พอเหมาะ ไมํผําข๎างหรือรัดรูป เมื่อสวมแล๎วชายผ๎าโสรํงคลุมข๎อเท๎า 
(๕)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีขาว แบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า 
(๖)  ถุงเท๎า สั้น สีขาว 

 ข๎อ ๑๒ เคร่ืองแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษาเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม 
  นักเรียนชาย 
  (๑)   เสื้อ ผ๎าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น 
  (๒)   เคร่ืองหมาย ใช๎อักษรยํอ สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษา
กําหนด ปักหรือติดที่อกเสื้อเบื้องขวา 
  (๓)   กางเกง ใช๎ผ๎าสีเดียวกันกับสีผ๎าของกางเกงนักเรียนทั่วไปที่ใช๎ในสถานศึกษานั้น ขายาว
ระดับตาตุํม ปลายขาพับเข๎าด๎านใน 
  (๔)   เข็มขัด หนังสีดําหรือสีน้ําตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าชนิดหัวกลัด 
สําหรับผู๎ที่เป็นลูกเสือจะใช๎เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได๎ หรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา 
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  (๕)   รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดําหรือสีน้ําตาล แบบหุ๎มส๎นชนิดผูก 
  (๖)   ถุงเท๎า สั้นสีขาว สีน้ําตาล หรือสีดํา 
  นักเรียนหญิง 
  (๑)   เสื้อ ผ๎าสีขาวคอปกบัว ผําด๎านหน๎าตลอด แขนยาว ปลายแขนจีบรูดมีสาบกว๎าง ไมํเกิน 
๕ เซนตเิมตร ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก ไมํรัดรูป 
  (๒)   เคร่ืองหมาย ใช๎อักษรยํอ สัญลักษณ์หรือเข็มเคร่ืองหมายของสถานศึกษาตามที่
สถานศึกษากําหนด ปักหรือติดที่อกเสื้อเบื้องขวาและที่ผ๎าคลุมศรีษะ 
  (๓)   ผ๎าคลุมศรีษะ ใช๎ผ๎าสีขาวเกลี้ยงไมํมีลวดลาย หรือสีเดียวกันกับสีผ๎าของกระโปรง สี
เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด๎านละ ๑๐๐ – ๑๒๐ เซนติเมตร ขณะสวมใสํเย็บติดตลอดต้ังแตํใต๎คางจนถึงปลายมุมผ๎า 
  (๔)   กระโปรง ใช๎ผ๎าเดียวกันกับสีผ๎าของกระโปรงนักเรียนทั่วไปที่ใช๎ในสถานศึกษานั้น 
แบบสุภาพ พับเป็นจีบข๎างละสามจีบทั้งด๎านหน๎าและด๎านหลัง เมื่อสวมแล๎วชายกระโปรงคลุมข๎อเท๎า 
  (๕)  รองเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดํา มีสายรัดหลังเท๎าหรือแบบหุ๎มส๎นหุ๎มปลายเท๎า มีส๎นสูงไมํ
เกิน ๒ นิ้ว ไมํมีลวดลาย 
  (๖)   ถุงเท๎า สั้นสีขาว ไมํมีลวดลาย ปลายถุงเท๎าไมํพับ 
 นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อาจเลือกแตํงเคร่ืองแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษาที่กําหนดได๎ตามความสมัครใจ 
 ข๎อ ๑๓ ให๎สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู๎กําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการแตํง วิธีการ และเงื่อนไขในการแตํงเคร่ืองแบบนักเรียน ดังนี้ 
  (๑)   ชนิดและแบบของเคร่ืองแบบ รวมทั้งจัดทํารูปเคร่ืองแบบตามระเบียบนี้ไว๎เป็นตัวอยําง 
  (๒)   เคร่ืองหมายของสถานศึกษา 
  การกําหนดรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให๎สถานศึกษาขอความเห็นชอบจากผู๎บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือผู๎กํากับดูแลสถานศึกษานั้น แล๎วแตํกรณี และประกาศให๎นักเรียนและผู๎ปกครอง
นักเรียนทราบ 
 ข๎อ ๑๔ สถานศึกษาใดมีความประสงค์จะขอใช๎เคร่ืองแบบเป็นอยํางอ่ืนนอกจากที่กําหนดในระเบียบ
นี้ ให๎ขออนุญาตตํอผู๎บังคับบัญชาเหนือขึ้นหน่ึงหรือผู๎กํากับดูแลสถานศึกษานั้นแล๎วแตํกรณี 
 ข๎อ ๑๕ สถานศึกษาใดจะกําหนดให๎นักเรียนแตํงเคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชา
ทหารหรือแตํงชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลําลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ หรือชุดอ่ืน ๆ แทนเคร่ืองแบบ
นักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด ให๎เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนดโดยคํานึงถึงความประหยัดและเหมาะสม 
 ข๎อ ๑๖ ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษให๎สถานศึกษาพิจารณายกเว๎นหรือผํอนผันการแตํง
เคร่ืองแบบนักเรียนได๎ตามความเหมาะสม 
 ข๎อ ๑๗ นักเรียนซึ่งศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎แตํง
กายสุภาพ 
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 ข๎อ๑๘  นักเรียนผู๎ใดไมํแตํงเคร่ืองแบบนักเรียนโดยไมํได๎รับยกเว๎นตามระเบียบนี้ให๎สถานศึกษา
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามความ
เหมาะสม 
 ข๎อ ๑๙  สถานศึกษาใดที่ใช๎เคร่ืองแบบนักเรียนอยูํแล๎วตามระเบียบเดิม หรือใช๎เคร่ืองแบบเป็นอยํางอ่ืน
โดยได๎รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการการกํอนวันที่ระเบียบนี้ใช๎บังคับให๎คงใช๎ 
ได๎ตํอไป 
 ข๎อ ๒๐  ให๎ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ และให๎มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 

(นายศรีเมือง  เจริญศิริ) 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
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งานสวัสดิการการพยาบาล 
                

1.  โรงเรียนได๎จัดบริการการปฐมพยาบาลโดยมีห๎องปฐมพยาบาล ซื่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
(First  Aids) เทํานั้นและให๎คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษา 

2.   สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่ป่วยมีโรคประจําตัวและได๎รักษาพยาบาลกับแพทย์โดยมียารักษา
ประจําโรคนั้น ๆ ถ๎ามีการเจ็บป่วยกระทันหันโรงเรียนจะติดตํอกับผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งให๎ทราบและบริการ
นําสํงโรงพยาบาลที่อยูํในพื้นที่ใกล๎เคียงกับโรงเรียน 

 

ข้อปฏิบัติในการให้บริการของห้องพยาบาล 
1. นักเรียนนักศึกษาที่ป่วยจะต๎องลงชื่อ  ในสมุดบันทึกประจําวันของห๎องพยาบาล 
2. นักเรียนนักศึกษาที่จะเข๎าพักในห๎องพยาบาลเพื่อรับการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นจะต๎องได๎รับอนุณา

ตจากอาจารย์ประจําห๎องพยาบาล และแจ๎งให๎อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจําวิชาทราบ 
3. นักเรียนนักศึกษาที่ป่วย  จําเป็นต๎องนอนพักที่ห๎องพยาบาลจะต๎องได๎รับอนุญาตจากอาจารย์

ประจําห๎องพยาบาลกํอน  และแจ๎งให๎อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจําวิชาทราบ 
4. นักเรียนนักศึกษาที่ป่วยหรือมีโรคประจําตัวและได๎รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเป็นประจํา  

และจําเป็นต๎องไปพบแพทย์ตามกําหนดการนัดหมายของแพทย์ให๎นําใบนัดแพทย์(ถ๎ามี) หรือ
หนังสือรับรองจากผู๎ปกครอง  แนบมากับใบลาป่วยเพื่อไปพบแพทย์ตามเวลานัดหมาย  แสดงตํอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ฝ่ายงานวินัยและพัฒนา  เพื่อขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

5. นักเรียนนักศึกษาที่ป่วยฉุกเฉิน  และไมํสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต๎นได๎โรงเรียนจะนํา
โรงพยาบาลที่อยูํในพื้นที่ใกล๎เคียงกับโรงเรียนและจะประสานงานแจ๎งผู๎ปกครองเพื่อทราบและ
ติดตํอกับโรงพยาบาลตํอไป นักเรียนที่มีโรคประจําตัว หรือแพ๎ยา  จะต๎องแจ๎งและบันทึกในใบ
ประวัตินักเรียนนักศึกษา  และต๎องนํายาติดตัวมารับประทานตามคําแนะนําของแพทย์ด๎วยเสมอ  
ถ๎าเกิดมีอาการป่วยจําเป็นต๎องนอนพักห๎องพยาบาลหรือต๎องสํงโรงพยาบาล อาจารย์พยาบาลจะ
ติดตํอแจ๎งให๎ผู๎ปกครองเพื่อทราบ 

6. นักเรียนนักศึกษาที่มีอาการอักเสบ  หรือมีบาดแผลบริเวณตํางๆ จนทําให๎ใมํสามารถแตํงกายให๎
ถูกต๎องตามระเบียบของโรงเรียนได๎  ให๎นําใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองจากผู๎ปกครอง
ให๎กับทางโรงเรียนและอาจารย์งานวินัยและพัฒนาจะพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

7. ยาและเวชภัณฑ์ที่โรงเรียนจัดไว๎ในห๎องพยาบาลเป็นยาและเวชภัณฑ์เบื้องต๎นเพื่อใช๎ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎นเทํานั้น ๆ  
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งานนักศึกษาวิชาทหาร 
 

ระเบียบวิธีการ  การรับสมัคร  นศท.  ช้ันปีที่ 1 
 

1.  รับสมัครทั้งเทศชายและเพศหญิง  อายุไมํเกิน  21  ปี 
2.  สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมปีที่ 3  หรือเทียบเทํา  และกําลังศึกษาอยูํในชั้นมัธยมปีที่ 4  หรือปวช.1  
ของสถานศึกษา 
3.  ประเภทของผู๎สมัคร  มี  2  ประเภท  คือ 
 3.1 ไมํเคยสมัครมากํอน 
 3.2  เคยรางงานของผํอนผันไว๎ (เน่ืองจากรํางกายไมํได๎ขนานตามที่กําหนดไว๎) 
4.  มีผลการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เทํากับ  1.00 (2  ภาคเรียน) 
5.  มีขนาดรอบตัว  น้ําหนัก  ขนาดความสูง  ตามสํวนสัมพันธ์  ดังนี้ 
 
      
       อายุ  

ความขยายของอก  
(ซม.) 

ชาย หญิง 

น้ าหนัก ความสูง น้ าหนัก ความสูง 

หายใจเข้า หายใจออก (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 
ไมํเกิน  15 75 72 42 154 41 148 

16 76 73 44 156 42 149 
17 77 74 46 158 43 150 
18 78 75 48 160 44 151 

19  ถึง  22 79 76 49 161 45 152 
 
เงื่อนไขบังคับต๎องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
 1. ต๎องรับสมัคร - รายงานตัว 
 2. ต๎องชําระเงินบริจาคบํารุง 650  บาท  ทําบัตร  30  บาท 
 3. ไว๎ผลสั้น 
 4. แตํงกายตามระเบียบที่กําหนด 
 5. ต๎องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับและคําสั่งโดยเครํงครัด 
 6. ต๎องผํานการทดสอบสมรรถภาพรํางกายตามกําหนด  ดังนี้ 
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   ล าดับ 
  
  การทดสอบ 

ชาย หญิง 

จ านวน เวลา จ านวน เวลา 
๑ ลุก – นั่ง ๓๔  คร้ัง ๒  นาที ๒๕  คร้ัง ๒  นาที 

๒ ดันพื้น ๒๒  คร้ัง ๒  นาที ๑๕   คร้ัง ๒  นาที 
๓ ว่ิง ๘๐๐  เมตร ๓  นาที ๑๕ 

วินาที 
๘๐๐ เมตร ๔  นาที 

 
หลักฐานการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารปีท่ี 1 
 1. ใบสมัคร  ติดรูปถํายขนาด  3 × 4  ซม.  กรอกข๎อความให๎เรียบร๎อย 
 2. สําเนาทะเบียนบ๎าน  1  ฉบับ 
 3. สําเนาใบ  ปพ.  1  ฉบับ 
 4. หลักฐานอ่ืนๆเปลี่ยนชื่อ  สกุล  ถ๎ามี 
 5. ใบรับรองการตรวจรํางกายจากแพทย์ปริญญา  (ใช๎แบบฟอร์มของ รด.) 
 
หลักฐานการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารปีท่ี  2-3-4-5 
 1. ซ้ําชั้น  เลื่อนชั้น  สถานศึกษาเดิม  ใบรายงานตัวสีขาว  (รด.2) 
 2. เลื่อนชั้น  ซ้ําชั้น  โอนย๎านสถานศึกษา  ใบรายงานตัวสีเขียว  (รด.3) 
 3. หนังสือรับรองการฝึก (สํวนกลาง รอ.  ออกให๎ภูมิภาคแผนกการฝึก  มทบ.  จทบ.  จะออกให๎)   
     กรณีโอนย๎ายรอรับสิทธิ จะต๎องมีหนังสือขอรอรับสิทธิอีก  1  ฉบับ 
 4. เงินบํารุงคนละ  650  บาท  (ปี  4-5 ไมํต๎องเสีย) 
 
 นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารมีปัญหาสอบถามได๎ที่อาจารย์ผู๎กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
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งานบริการการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
ให้แก่นักเรียนนกัศึกษาโรงเรียนเอกชนอาชีวศกึษา 

 
1.   โรงเรียนจะขอผํอนผันการเข๎ารับราชการทหาร  ให๎เฉพาะนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํในสถานศึกษาที่ยื่น
เร่ืองขอผํอนผันเทํานั้น 
2.   ผู๎มีสิทธิของผํอนผันจะต๎องมีอายุ  20  ปีเต็ม  (เกิดในปี  พ.ศ. ที่กําหนดไว๎ในปีที่จะตรวจเลือกเข๎ากอง    

ประจําการ)  ซึ่งผู๎มีสิทธิขอผํอนผันการเข๎ารับราชการทหาร ในปี  พ.ศ. นั้น คือผู๎ที่เกิดใน ปี พ.ศ. นับถอย
หลัง  20 ปี  (เชํน พ.ศ.2541 ผู๎ขอต๎องเกิด  2520) 

3.  เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

เอกสารของนักเรียนท่ีจะต้องจัดส่ง 
 1. สําเนา สด.9 
 2. สําเนาหมายเรียกเข๎ารับราชการทหาร (สด.35) 
 3. สําเนาทะเบียนบ๎านปัจจุบันที่ระบุชื่อนักเรียนผู๎ขอผํอนผันฯ 
 4. สําเนาบัตรประชาชน  2      ชุด 
 5. สําเนาบัตรนักศึกษา 2      ชุด 
 6. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง  เชํนหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล  เปลี่ยนที่อยูํ เปลี่ยนภูมิ  
สําเนา ฯลฯ (หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล จะต๎องดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ใน สด.  9 ให๎ 
เรียบร๎อยกํอน) 
 
 สํงภายในเดือนกันยายน  ของทุกปีเพื่อจะเตรียมสํงเอกสารหลักฐานไปยังจังหวัดตํางๆที่นักศึกษาอยูํ
ในภูมิสําเนาทหารน้ันๆ 
 

 
 
 

 
         อาจารย์คมวุฒิ     อินทรวิรัตน์ 
            ผู๎กํากับนักศึกษาวิชาทหาร    
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งานประกันอุบัติเหต ุ
 

งานบริการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนประจ าปี 
โรงเรียนได๎จัดสวัสดิการและบริการนักเรียนนักศึกษา   โดยรํวมมือกับบริษัทประกันเพื่อจัดทํา

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให๎กับนักเรียนนักศึกษาทุคน   และมีเกณฑ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช๎คํา
สินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ   ดังนี้ 
 1.  เอกสารท่ีใช้ในการขอรับสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
  1.1  ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ถูกต๎อง 
  1.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร๎องคําสินไหมทดแทนอุบัติเหตุสํวนบุคคล 
  1.3 ใบรับรองแพทย์ต๎นฉบับที่สมบูรณ์ 
  1.4  สําเนาบัตรประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล 
  1.5  กรณีย์การซื้อยาหรือ/และการซื้ออุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากร๎านจําหนํายยา  
หรือสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ที่ไมํมีที่สถานพยาบาลที่ตนเข๎ารับการรักษา  จะต๎องมีใบสั่งยาจาก
แพทย์และมีคํารับรองจากสถานพยาบาลหรือแพทย์วํายาหรืออุปกรณ์  นั้น   ไมํมีจําหนํายในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลนั้นแล๎วแตํกรณี 
 2.  ใบเสร็จรับเงินท่ีสมบูรณ์ถูกต้อง 
  2.1   ต๎องเป็นใบเสร็จรับเงินตัวจริงของสถานพยาบาล 
  2.2   ระบุชื่อ   สถานที่ตั้งของสถานพยาบาล 
  2.3  มีรายละเอียดคํารักษา  เชํน   คํายา  , คําเอ็กซเรย์, คําแพทย์, คําทําบาดแผล ฯลฯ เป็น
จํานวนเงินเทําไร 
  2.4  ระบุชื่อ  และชื่อสกุลที่ถูกต๎องของคนไข๎ 
  2.5  ระบุ  วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
  2.6  จํานวนเงินที่เป็นตัวเลขและมีตัวอักษรกํากับ 
  2.7  มีรายเซ็นผู๎รับเงินและตําแหนํง 
  2.8  ถ๎ามีรอย  ขุด  ลบ  ขีด  ฆํา  จะต๎องมีลายเซ็นชื่อผู๎รับเงินกํากับ 
  2.9  ใบเสร็จรับเงินซี่งออกจากเคร่ืองบันทึกเงินสด  จะต๎องแนบในเอกสาร สรุปรายการคํา
รักษาพยาบาลซึ่งสถานพยาบาลรับรองแนบมาให๎ด๎วย   
 3.  ใบรับรองแพทย์ท่ีสมบูรณ์ 
  3.1  ต๎องระบุชื่อและสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล 
  3.2  ระบุชื่อ และชื่อสกุล    ของคนไข๎ 
  3.3  ระบุอาการและสาเหตุวําเป็นอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
  3.4  ต๎องมีลายเซ็นของแพทย์ผู๎ที่ทําการรักษา 
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การจ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหต ุ
1. กรณีทุพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ บางส่วน  (อบ.1   หรือ  อบ.2) 

หลักฐานหรือเอกสารท่ีใช้ขอรับสินไหมทดแทน คือ  
 ใบรับรองแพทย์  ถ๎าทุพลภาพแพทย์ต๎องลงความเห็นวํา  อวัยวะสํวนใดที่ทุพพลภาพ    ถ๎ากรณีสูญเสีย
อวัยวะต๎อง  ระบุอวัยวะที่สูญเสียวําตั้งแตํสํวนไหนถึงสํวนไหน 

2. กรณีเสียชีวิต 
 หลักฐานท่ีใช้และเอกสารท่ีใช้ขอรับสินไหมทดแทน คือ 
 2.1 ใบ มรณะบัตร     

2.2  สําเนาทะเบียนบ๎านผู๎เสียชีวิต/ผู๎รับผลประโยชน์ 
2.3  สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ   
2.4 สําเนาทะเบียนสมรส         (ถ๎ามี) 

 2.5  ใบชันสูตรพลิกศพ    
2.6  สูติบัตร  (กรณีผู๎รับผลประโชน์เป็นเด็ก) 

 2.7  ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล   
2.8  บัตรประจําตัวผู๎ประกันอุบัติเหตุ  (ที่บริษัทประกันภัยเป็นผู๎ออกให๎) 
2.9  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎เสียชีวิต/ผู๎รับผลประโยชน์ 

 
    นอกจากหลักฐานสําหรับการเสียชีวิต  จะต๎องมีหลักฐานดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น   สําหรับ
เหตการณ์เสียชีวิตที่เกิดเนื่องจากอุบัติเหตุที่ผู๎เอาประกัน  เป็นผู๎ขับขี่รถการเกิดเหตุในยามวิกาลดึกดื่น  หรือ
ในชํวงใกล๎รํุงสางแล๎ว  บริษัทฯจะต๎องขอหลักฐานผลการชันสูตรที่มีการแจ๎งผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด   วํา
ขณะเหตุผู๎เอาประกันภัยอยูํภายใต๎ฤทธิ์สุรา   หรือยาเสพติดให๎โทษร๎ายแรงจนไมํสามารถครองสติได๎หรือไมํ 
    สําหรับสาเหตุการเกิดเหตุที่หลักฐานไมํแสดงชัดเจนวําเกิดจากอุบัติเหตุใด  หรือสาเหตุ
คลุมเครือไมํชัดเจน  บริษัทฯ  ของสงวนสิทธิ ในการขอเอกสารเพิ่มเติม   จากหลักฐานที่ได๎แจ๎ง  ให๎ทราบแล๎ว
เบื้องต๎น 
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งานแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางาน 
 

โรงเรียนได๎จัดบริการการแนะแนวอาชีพตามสาขางานและสาขาที่เรียนและจัดบริการหางานให๎
นักเรียนนักศึกษาทําในระหวํางที่เรียน โดยโรงเรียนได๎ประสานงานกับองค์กร ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

 

1. ให๎คําแนะนําและปรึกษาในด๎านการเรียน และการทํางานแกํผู๎เรียนที่มีปัญหาด๎านการเงิน และ
ครอบครัวต๎องหาเงินสํงตัวเองเรียน เพื่อสร๎างรายได๎ระหวํางเรียนและใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์

2. บันทึกข๎อมูลนักเรียนใหมํที่มีความประสงค์จะทํางานในแบบฟอร์มลงทะเบียนความต๎องการใน
การทํางาน 

3. ติดตํอประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดสํงนักเรียน / นักศึกษาเข๎า
ทํางาน 

4. จัดบริการหางานให๎นักเรียน / นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะทํางานในหนํวยงานของรัฐและ
เอกชน 

5. ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เพื่อให๎นักเรียน / นักศึกษาที่ต๎องการทํางานได๎รับ
ทราบข๎อมูลขํางสารการสมัครงาน  ผํานสื่อตําง ๆ ดังนี้  บอร์ดประกาศรับสมัครงาน  
ประชาสัมพันธ์หน๎าเสาธงตอนเช๎า  ผํานเว็บไซด์ของโรงเรียนและแนะนําการใช๎เว็บไซด์การ
สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต 

6. ประชาสัมพันธ์ให๎คําแนะนําลักษณะงานให๎แกํนักเรียน / นักศึกษา ได๎รับทราบเพื่อเป็นข๎อมูลใน
การตัดสินใจสมัครงาน 

7. แนะนําการสืบค๎นหาข๎อมูลขําวสารการรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให๎บริการและอํานวย
ความสะดวกให๎แกํนักเรียน / นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจและมีความประสงค์จะหางานทํา
สามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎ 

 
 
 

                                                               อาจารย์ ราตรี สมความคิด 
  ผู๎รับผิดชอบ 
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งานโครงการพิเศษ 
 

 เป็นโครงการที่โรงเรียนได๎รํวมมือกับสํานักงานสํงเสริมและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู๎ด๎อยโอกาสและ
ผู๎สูงอายุ และสมาคมโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย กลุํมกรุงเทพมหานคร จัดทํา
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคมตามโอกาสและวาระตําง ๆ เชํน 
 1.   โครงการรํวมมือชํวยเหลือพัฒนาสถานสงเคราะห์เด็กชายบ๎านปากเกร็ด 
 2.   โครงการสร๎างสรรค์และเพิ่มโอกาสแดํเยาวชนชุมชน 
 3.   กิจกรรมสํงเสริมกีฬาเบื้องต๎น 
 4.   กิจกรรมสนับสนุนและให๎ความรํวมมือกับทางราชการ 
 5.   กิจกรรมตามวาระตําง ๆ  
 

งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
 

 กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนในด๎าน ความร๎ู 
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุํงสํงเสริมเจตคติ คุณคํา
ชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนร๎ูจักและเข๎าใจตนเอง สร๎างจิตสํานึกตํอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ประเทศชาติและดํารงชีวิตได๎
อยํางมีความสุข 
 

จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 1.   เพื่อให๎มีความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ในการทํางานรํวมกันเป็นหมูํคณะ 
 2.   เพื่อให๎มีทักษะในการทํางานอยํางมีระบบ ในด๎านการวางแผนงาน การดําเนินงาน และการ
ประเมินผลงาน เพื่อพัฒนางานให๎มีประสิทธิภาพ 
 3.   เพื่อให๎สามารถบูรณาการความรู๎ ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยที่ได๎จากการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช๎
ในการประกอบอาชีพ 
 4.   เพื่อให๎มีระเบียบวินัยในการทํางานและการดําเนินชีวิต ร๎ูจักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และ
สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น 
 5.   เพื่อให๎ตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนและ
สังคมที่อยูํอาศัย 
 6.   เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมให๎เกิดจิตพิสัยในตนเอง 
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หลักการและแนวการปฏิบัติของกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา 
 1.   ดําเนินการโดยนักเรียนนักศึกษา  เพื่อนักเรียนนักศึกษาโดยมีผู๎อํานวยการรองผู๎อํานวยการคณะครู
อาจารย์ให๎คําแนะนําสนับสนุน ควบคุมและรับผิดชอบ 
 2.   ดําเนินการกิจกรรมตําง ๆ ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายของโรงเรียน 
 3.   ดําเนินการรํวมกับองค์กรตําง ๆ หรือหนํวยราชการตําง ๆ ภายใต๎การควบคุมดูแลของคณะครู
อาจารย์ของโรงเรียน 
 

งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
 1.   งานองค์การนักธุรกิจในอนาคตแหํงประเทศไทย โดยให๎นักเรียนนักศึกษาจัดทํากิจกรรมตาม
ความเหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตร 
 2.   งานกิจกรรมชมรมที่โรงเรียนประกาศจัดตั้งขึ้น  นักเรียนนักศึกษาต๎องสมัครสมาชิกของชมรม
และทํากิจกรรมตามแผนงานและโครงการตําง ๆ ของชมรม 
 3.   งานกิจกรรมตําง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู๎เรียนและบริการแกํชุมชน 
 4.   งานกิจกรรมตามวาระตําง ๆ  
 5.   กิจกรรมหน๎าเสาธง เป็นกิจกรรมอบรมนักเรียนนักศึกษาในชํวงเช๎าและชํวงบํายกํอนเข๎าเรียน เพื่อ
รับทราบข๎อมูลขํางสารตําง ๆ ของโรงเรียน  
 6.   กิจกรรมของโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียน 
 7.   กิจกรรมบังคับเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรที่จะต๎องให๎นักเรียนนักศึกษาทุกคนได๎รับการศึกษา คือ 
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
 8.   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู๎เรียนประกอบด๎วย 
  8.1  ด๎านสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม    มุํงสํงเสริมและปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีจิตรสํานึกที่ดีใน
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม  รู๎จักการเสียสละและบําเพ็ญ ประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน 
  8.2  ด๎านเสริมสร๎างความสามัคคี  มุํงให๎ผู๎เรียนร๎ูจักการทํางานรํวมกันร๎ูจักการเป็นผู๎นําและผู๎
ตามที่ดี  รวมทั้ง ร๎ูจักการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
  8.3  ด๎านสันทนาการ  และความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์  มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพจิตดีทั้งกาย
และใจ 
  8.4  ด๎านป้องกันสารเสพติดและสิ่งมอมเมาตํางๆ   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใสํใจสุขภาพร๎ูโทษภัยของ
สารเสพติด 
  8.5  ด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย   มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนตระหนักถึง
หน๎าที่ของตนในการ  ที่จะชํวยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให๎คงอยูํตลอดไป 
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9. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
 9.1   โครงการแขํงขันทักษะวิชาชีพ 
 9.2   โครงการทดสอบมาตราฐานฝีมือทางอาชีพ 
 9.3   โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project) ตามหลักสูตร 
 9.4   โครงการประกวดงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 
 9.5   โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ 
 9.6   โครงการทดสอบมาตราฐานการใช๎คอมพิวเตอร์ 
 9.7   โครงการสํงเสริมการหารายได๎พิเศษระหวํางเรียน 
 9.8   โครงการสํงเสริมทักษะระหวํางประเทศ 
 9.9   โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช๎ 
 9.10   โครงการสํงเสริมเทคนิคการทํางานเป็นทีม 
 9.11   โครงการสํงเสริมและพัฒนาเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
 

ชมรมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้น 
1.  ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 

 2.  ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
 3.  ชมรมตํอต๎านยาเสพติด 
 4.   ชมรมนันทนาการ 
          -   กลุํมศิลปพื้นบ๎าน 
          -   กลุํมดนตรีสากล 
          -   กลุํมแอโรบิค 
          -   กลุํมกีฬา 
 5.   ชมรมวิชาการ 
          -   กลุํมวิชาการบัญชี 
          -   กลุํมวิชาการตลาด 
          -   กลุํมวิชาคอมพิวเตอร์ 
          -   กลุํมวิชาพิมพ์ดีด 
          -   กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 
 6.   ชมรมอาสาพัฒนา  (เฉพาะปวส.) 
 

การติดตามและการประเมินผล 
 1. ดําเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู๎รวมรวบผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของผู๎เรียนและประเมินผล
การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภาคเรียนของทุกคน 
 2.  บันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินพร๎อม 
 3.  สํงผลการประเมินให๎ฝ่ายวัดผล/ฝ่ายทะเบียน  
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เกณฑ์การประเมินผล 
 1.  ผู๎เรียนทุกคนต๎องสมัครสมาชิกชมรมและเข๎ารํวมชมรม 
 2.  การประเมินการเข๎ารํวมกิจกรรมให๎ประเมินทั้งด๎านและปริมาณด๎านคุณภาพ โดยมีคะแนนไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 60 ของการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 3.  หลักฐานที่ใช๎ในการประเมินเป็นระเบียนบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกําหนดไว๎ 
 4.  สมาชิกชมรมที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินให๎ถือวําไมํผําน(มผ.) กิจกรรมของชมรมในภาคเรียนนั้น ๆ  
 5.  นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการประเมินของชมรมไมํผํานในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ไมํสามารถ
สําเร็จการศึกษาได๎ 
 

การซ่อมกิจกรรมชมรม 
 1. สมาชิกชมรมคนใดคนหนึ่งไมํผํานกิจกรรมชมรม ซึ่งไมํอาจสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได๎ ให๎
ดําเนินการซํอมชมรมดังนี้ 
  1.1  ยื่นคําร๎องขอซํอมกิจกรรมชมรมตํอคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม ตามแบบที่
โรงเรียนกําหนด 
  1.2  ให๎คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมดําเนินการซํอมกิจกรรมให๎นักเรียนนักศึกษา 
  1.3  ให๎คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายดําเนินการให๎
สมาชิกชมรมนักเรียนนักศึกษาทําการซํอมกิจกรรมชมรมให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาไมํน๎อยกวํา 15 วัน หลังจาก
วันประกาศผลกิจกรรมชมรมประจําภาคเรียนนั้น ๆ   
  1.4  บันทึกรายงานผลการซํอมกิจกรรม สํงที่ฝ่ายวัดผลและฝ่ายทะเบียน 
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                                                ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณาจารย์ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
1.  นายธีระศักดิ์  ปรีชา   ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 
2.  นางอรุณรัตน์  สมรรถกิจขจร  งานประชาสัมพันธ์ 
3.  นางสาวดวงรัตน์ อยูํศรีเจริญ  งานความรํวมมือและบริการชุมชน 
4.  นางสาวณิชารีย์ ทรงธนศักดิ์  งานบันทึกภาพและประมวลภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ ์

 

งานประชาสัมพันธ์ งานแนะแนวการศึกษา งานความรํวมมือและ
บริการชุมชน 

งานบันทึกและ
ประมวลภาพ 
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ส านักงานประกันคุณภาพภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานประกันคุณภาพภายใน 

1.  นายบัญญัติ  ลาชโรจน์  ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพภายใน 
      และงานตรวจสอบและประเมินภายใน 
2.  นายไกรสิทธิ์  บุตรชัยงาม  งานวางแผนและพัฒนา 
3.  นางสาววิลาวัณย์ ลีลารัตน์  งานสํงเสริมการประเมินคุณภาพ 
4.  นางนาตยา  ปรีชา   งานมาตรฐานการประเมิน 
5.  นางสาวสายใจ ยศประยูร  หัวหน๎างานวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานประกันคุณภาพภายใน 
 

งานวางแผนและ
พัฒนา 

งานสํงเสริมการ
ประเมินคุณภาพ 

งานตรวจสอบและ
ประเมินภายใน 

งานวิจัย 
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
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ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

งานสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

งานทะเบียน งานทุนการศึกษา 

งานซํอมบํารุง 

งานยานพาหนะ 

งานพัสดุครุภัณฑ์ 

งานสารบรรณ 

งานเอกสารการพิมพ์ 

งานสารสนเทศและสถิติ 

งานกองทุนกู๎ยืมเพื่อ
การศึกษา 
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รายนามคณาจารย์ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
1.  นางสาวโชติมา ยะกาศคะนอง   ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายสํงเสริมการศึกษา 
2.  นางสาวนวลลออง        เรืองอรําม   งานสารบรรณ 
3.  นางสาวน้ําทิพย์        สินสวัสดิ์   งานเอกสารการพิมพ์ 
4.  นางสาวพัชรา      อํ่าอ่ิม    งานพัสดุและครุภัณฑ์ 
5.  นางจินตนา         วงษ์ทอง    หัวหน๎างานทะเบียน 
6.  นายสุทธิพร        น๎อยนิวรณ์   งานอาคารสถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวก 
7.  นางนาตยา         ปรีชา    งานทุนการศึกษา 
8.  นางสาวเยาวลักษณ์        อินทร์ศรี   งานกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 

 

งานทะเบียน-วัดผลประเมินผล 
 

 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนการ   วัดผลประเมินผลการเรียน   และออกหลักฐานการศึกษาเป็น
งานที่มีความสําคัญและละเอียดอํอน  มักจะเป็นปัญหากับทางโรงเรียนอยูํเสมอ  ประกอบกับหลักสูตรมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง   และปรับปรุงให๎เหมาะสมกับสภาพการณ์อยูํตลอดเวลา     ทางโรงเรียนจึงจัดทํา
เอกสารคูํมือนักเรียนฉบับนี้ขึ้น    โดยหวังวําจะเป็นประโยชน์ตํอผู๎ปกครอง และนักเรียน/นักศึกษา  จะได๎ถือ
เป็นแนวทางในการติดตํอกับงานฝ่ายทะเบียน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

1. การขอมีบัตรประจ าตัวนักเรียน / นักศึกษา 
เป็นหลักปฏิบัติของทางราชการที่กําหนดให๎บุคคลต๎องมีหลักฐานแสดงตนเอง  ถือบัตรประจําวัน

ดังนั้น  ถ๎านักเรียน/นักศึกษาคนใดไมํทําบัตรประจํานักเรียนถือวํามีความผิดและถูกพิจารณาโทษ  การทําบัตร
ประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา  ให๎ปฏิบัติดังน้ี 
 เจ๎าหน๎าที่ออกบัตรต๎องบันทึก  ชื่อ-ชื่อสกุล และเลขรหัสประจําตัวนักเรียนลงในระบบคอมพิวเตอร์
นักเรียนต๎องถํายรูปที่ห๎องโสตของโรงเรียน  เพื่อทําบัตรประจําตัวภายในเดือนมิถุนายนของปีการศึกษานั้นๆ 
ข๎อปฏิบัติในการใช๎บัตร 

- บัตรนี้ใช๎เฉพาะผู๎ที่เป็นเจ๎าของบัตรเทํานั้น 
- ให๎พกบัตรนี้ตลาดเวลาที่อยูํในโรงเรียน 
- กรุณาแสดงบัตรทุกคร้ังที่ติดตํอกับทางโรงเรียนและแตํงเคร่ืองแบบนักเรียน 
- บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  จะต๎องสํงคืนเมื่อพ๎นสภาพการเป็นนักเรียน 

กรณีบัตรประจําตัวสูญหายหรือชํารุด 
1. กรอกแบบฟอร์มคําร๎องมีบัตรประจําตัวใหมํที่แผนกทะเบียน 
2. ต๎องชําระคําธรรมเนียมทําบัตรใหมํ   150  บาท 
3. เจ๎าหน๎าที่แผนกทะเบียนจะออกใบแทนบัตรประจําตัวนักเรียนโดยมีอายุ   60   วัน 
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นับแตํวันออกให๎นักเรียนจะต๎องปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต๎องนํารูปถํายขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  1  รูป  (ห๎ามถํายรูปดํวน) 
  2. กรอกข๎อความตามแบบฟอร์มของโรงเรียนในการขอใบแทนบัตร 
  3. ต๎องชําระคําธรรมเนียม  10  บาท 
2.  การขอใบรับรอง 
นักเรียนที่ต๎องการให๎ทางโรงเรียนออกใบรับรองกรณีดังนี้ 

2.1 ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน 
2.2 ใบรับรองความประพฤติ 
2.3 ใบรับรองผลการเรียน 

 นักเรียนที่ต๎องการให๎ทางโรงเรียนออกใบรับรองตาม  ข๎อ 2.1,2.2,2.3  เพื่อนําไปเป็นหลักฐานในการ
ขอรับทุน  สมัครงานหรือสมัครเข๎าศึกษาตํอที่อื่นนักเรียนจะต๎องปฏิบัติดังนี้ 
ขั้นตอนการขอใบรับรอง 

1. กรอกแบบฟอร์มคําร๎องเร่ืองราวตํางๆในการขอใบรับรองยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่แผนกทะเบียน เพื่อ
เสนออาจารย์ใหญํพิจารณาสั่งการตํอไป 

2. ต๎องนํารูปถํายขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  1  รูป  (ห๎ามถํายรูปดํวน) 
3. ต๎องยื่นคําร๎องลํวงหน๎า   3  วันทําการ  ใบรับรองนี้จะมีผลใช๎ได๎  60  วัน  นับแตํวันที่ออกใบรับรองให๎ 

3.  การขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ใบ  รบ.) ในกรณี 
 3.1  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษา 
 3.2   ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ลาออกจากโรงเรียน 
 3.3   ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สูญหายหรือชํารุด 
 นักเรียนที่ต๎องการใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ตามข๎อ 3.1,3.2,3.3 เพื่อนําไปเป็นหลักฐาน
ในการสมัครงานและศึกษาตํอจะต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
 การกรอกใบระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา  (ปวช.3) นักเรียนต๎องปฏิบัติดังนี้ 

 -  นักเรียนต๎องสํงรูปถําย (รูปสี)  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  4  รูป  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
รวบรวมสํงแผนกทะเบียนพร๎อมเขียนชื่อ-สกุล   รหัสประจําตัวด๎านหลังของรูปทุกรูป 
 -  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  นักเรียนจะได๎รับประมาณวันที่  10-15  เมษายนของทุกปี 
3.2  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.)  กรณีลาออก  ดูรายละเอียดจากข๎อ (7 )  ตํอไป 
3.3   การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  ฉบับที่  2  ในกรณีแรกสูญหายหรือ  ชํารุดต๎อง
ปฏิบัติดังตํอไปนี้  คือ 
 3.3.1  ต๎องนําหลักฐานใบแจ๎งความจากสถานีตํารวจมายื่นที่แผนกทะเบียน 
 3.3.2   ต๎องนํารูปถํายขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  1  รูป  (ไมํถํายรูปดํวน) ถํายรูปคร่ึงตัวแตํงกาย
สุภาพหน๎าครงไมํสวมหมวก  ไมํสวนแวํนตาดํา  ถํายไว๎ไมํเกิน  6  เดือน 
 3.3.3   ยื่นคํารองเร่ืองราวตํางๆในการขอใบ   รบ.  ใหมํ  ที่แผนกทะเบียนลํวงหน๎า  7  วันทําการ 
 3.3.4   ต๎องชําระคําธรรมเนียมในการออกใบ   รบ.   ใหมํที่แผนกทะเบียน 
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4.   การขอรับใบประกาศนียบัตรและใบแทนประกาศนียบัตร 
 4.1  โรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตร   ให๎นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   โดยทางโรงเรียนจะแจ๎งกําหนดวันรับให๎นักเรียนทราบ   และให๎นักเรียนมาติดตํอขอรับได๎ที่
แผนกทะเบียน 
 4.2  การออกใบแทนประกาศนียบัตร 
 หลักการในกรณีที่นักเรียนได๎รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนแล๎วหากประกาศนียบัตรนั้น
ชํารุดหรือเสียหายให๎นักเรียนติดตํอขอรับใบแทนประกาศนียบัตร   ได๎ดังนี้ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ยื่นคําร๎องขอรับใบแทนประกาศนียบัตรพร๎อมแนบหลักฐานเอกสารดังนี้ 
 1.  ใบแจ้งความ   กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย   หรือประกาศนียบัตรเดิมชํารุด 
 2.  รูปถ่ายคร่ึงตัว  แตํงกายสุภาพหน๎าตรง ไมํสวมหมวก ไมํสวมแวํนตาดํา ถํายไว๎ไมํเกิน 6  
เดือน  ขนาด  4×5  ซม.  จํานวน  3  รูป 
 3.  ค่าธรรมเนียม   20  บาท  สําหรับการขอที่ไมํเกิน   10  ปี  และ 30  บาท   เมื่อเกิน  30  ป ี
 4.  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข๎าราชการพร๎อมสําเนา  1  ฉบับ 
5. การขอเปลี่ยนหลักฐานต่างๆ  เช่น  ชื่อ-สกุล  ตัวเอง  วัน, เดือน, ปีเกิด  ของตนเอง 
ชื่อ-ชื่อสกุล  บิดา-มารดา  อ่ืนๆ  ต๎องปฏิบัติดังน้ี 

5.1 ให๎นักเรียนยื่นคําร๎องตามแบบของโรงเรียน 
5.2  ถํายเอกสารหลักฐานที่ต๎องการเปลี่ยน  เชํน  ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 
5.3  ถํายเอกสารสําเนาทะเบียนบ๎านที่เปลี่ยนเรียบร๎อยแล๎ว 
5.4  ถ๎าต๎องการเปลี่ยนวัน, เดือน, ปีเกิด  ตัวเอง  ต๎องถํายเอกสารใบสูจิบัตรแนบใบคําร๎องด๎วย 

6. การขอพักการเรียน 
การขอพักการเรียน  เพื่อรักษาสิทธิ์สภาพการเรียนเป็นนักเรียนไว๎ชั่วคราวได๎ในกรณีตํอไปนี้ 
6.1 ป่วย  จะต๎องพักรักษาตัวหรือประสบอุบัติเหตุ 
6.2 หยุดพักการเรียนเพราะต๎องดูแลบิดา-มารดา   หรือผู๎ปกครองที่เจ็บป่วยชํวยเหลือตนเอง

ไมํได ๎
6.3 ขาดผู๎อุปการะ  หรือขาดทุนทรัพย์    ในการศึกษาเลําเรียน 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ  ต้องกรอกค าร้องตามแบบของโรงเรียน 
1. การพักการเรียนต๎องกรอกคําร๎องตามแบบของโรงเรียน  ต๎องมีผู๎ปกครองมาลงนามตํอ

หน๎านายทะเบียน และต๎องได๎รับอนุมัติ จากอาจารย์ใหญํ  จึงจะหยุดพักการเรียนได๎ 
2. การพักการเรียนกรณีป่วยต๎องมีใบรับรองแพทย์แนบเป็นหลักฐานด๎วย 
3. ต๎องชําระคําธรรมเนียมในการรักษาสิทธิสภาพการเป็นนักเรียน   500  บาท 
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7. การลาออกจากโรงเรียน 
7.1  ผู๎ปกครองนักเรียน   และตัวนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะลาออกระหวํางปีการศึกษา  

ภาคเรียนที่  1  ต๎องแจ๎งความจํานงไมํเกินวันที่   31  ตุลาคม  ขอปีการศึกษานั้นๆ  ถ๎าไมํ
ลาออกตามกําหนดต๎องชําระคําเลําเรียน  1  ภาคเรียน 

7.2  กรณีลาออกเมื่อสิ้นปีการศึกษา  ต๎องลาออกไมํเกินวันที่   30  เมษายน  ของปีการศึกษา
นั้นๆ  ถ๎าไมํลาออกตามกําหนดต๎องชําระคําเลําเรียน   1   ภาคเรียน 

การปฏิบัติในการลาออกมีดังตํอไปนี้ 
1.  นักเรียนต๎องแตํงเคร่ืองแบบนักเรียนและกรอกแบบฟอร์มใบลาออกพร๎อมยื่นบัตรประจําตัว

นักเรียน 
2.  ต๎องนําผู๎ปกครองคนที่มามอบตัวหรือบิดา   มารดา   มาลงชื่อการลาออกของนักเรียนตํอ

หน๎านายทะเบียนไว๎เป็นหลักฐานและเสนออาจารย์ใหญํพิจารณาอนุมัติตํอไป 
3.   ต๎องนํารูปถํายขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  2  รูป  (ไมํถํายรูปดํวน)   
4.   การรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ใบ  รบ.)  หลังแสดงความจํานงแล๎ว  7  วันทําการ 
5.   ถ๎านักเรียนไมํปฏิบัติตาม  ข๎อ  1-4  โรงเรียนจะไมํออกหลักฐานการศึกษาให๎ 

7. การลงทะเบียนเรียน 
 นักเรียนจะต๎องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตํางๆ  ตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่สถานศึกษาได๎จัดไว๎
และชําระคําลงทะเบียนเรียนตามระเบียนการลงทะเบียนเรียนของสถานบันเทคโนโลยีราชมงคล   ประกอบด๎วย 
 1.  การลงทะเบียนเลื่อนชั้นเรียน   เมื่อสิ้นปีการศึกษา (การลงทะเบียนมอบตัว)  ประจําภาคเรียนที่  1  
นักเรียนจะต๎องปฏิบัติดังนี้ 

1.1  ทํานผู๎ปกครองที่จะไปลงทะเบียนมอบตัวนักเรียน  จะต๎องนํานักเรียนในความปกครอง
ของทํานลงทะเบียนมอบตัวด๎วยตนเอง 

1.2  นักเรียนจะต๎องนําสมุดรายงานผลการเรียนประจําตัวนักเรียน  (สมุดพก)  ไปแสดงด๎วย 
1.3  ผู๎ปกครองจะต๎องเป็นบิดา   มารดา  หรือผู๎ปกครอง 

 นักเรียนที่ไปติดตํอกับทางโรงเรียน  นักเรียนจะต๎องแตํงกายเคร่ืองแบบนักเรียนถูกต๎องตามระเบียบ
วําด๎วยการแตํงกายของนักเรียน   มิฉะนั้นแล๎วโรงเรียนจะไมํรับติดตํอ  ไมํวํากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ทํานผู๎ปกครอง  มีความสงสัยหรือประสงค์จะขอทราบรายละเอียดอ่ืนใดเพิ่มเติม  ขอได๎
โปรด ติดตํอกับทางโรงเรียนโดยตรง   โรงเรียนยินดีที่จะชี้แจ๎งรายละเอียดตํางๆ ให๎ทราบ   ด๎วยความยินดี 

2. การลงทะเบียนภาคเรียนท่ี  2 
นักเรียนจะต๎องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตํางๆ  ตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่สถานศึกษาได๎จัด

ไว๎ให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  ของปีการศึกษานั้นๆ 
3. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 
การเปิดภาคเรียนฤดูร๎อนมีความมุํงหมายเพื่อเปิดโอกาศให๎นักเรียนได๎เรียนซ้ําในรายวิชาที่สอบตก

หรือนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลการสอบไมํผํานเกณฑ์การวัดผล  ซึ่งต๎องลงทะเบียนเพื่อปรับระดับคะแนน
การลงทะเบียนภาคฤดูร๎อนเปิดทําการสอนตั้งแตํ  วันที่  1  ถึงวันที่  30  เมษายน  ของปีการศึกษานั้น 
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         4.  การลงทะเบียนเรียนซ้ า  หรือการลงทะเบียนการเรียนปรับระดับคะแนนระหวํางภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่  2  ของภาคเรียนปกติ  ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนต๎องลงทะเบียนเรียน  ในรายวิชาที่สอบตก   หรือปรับ
ระดับคะแนน   นักเรียนจะต๎องปฏิบัติ  ดังนี้ 
  4.1  ยื่นแบบฟอร์มคําร๎องเพื่อขอลงทะเบียนเรียนที่แผนกทะเบียน 
  4.2  กรอกแบบฟอร์มบัตรลงทะเบียนเรียน  พร๎อมชําระคําหนํวยกิตการลงทะเบียนเรียน 
 (นักเรียนต๎องไปชําระคําหนํวยกิตที่ธนาคารและนําไบเสร็จรับเงินมาจากธนาคารไปแนบกับบัตร
ลงทะเบียนเรียนที่แผนกทะเบียน) 
 

การกู้ยืมกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา ปริญญาตรี)   ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)  

1)   เป็นผู๎มีสัญชาติไทย 
2)   เป็นผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได๎ครอบครัวไมํเกิน 200,000 บาทตํอป ี 
3)   เป็นผู๎มีผลการเรียนดีหรือผํานเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
4)   เป็นผู๎ที่มีความประพฤติดี ไมํฝ่าฝืนระเบียบข๎อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร๎ายแรง หรือไมํเป็น 

ผู๎มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
5)  เป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาใน

โรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยูํในสังกัด ควบคุม  หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงหรือสํวนราชการอ่ืนๆ  

6)   ไมํเคยเป็นผู๎สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากํอน  
7 ํ ไมํเป็นผู๎ที่ทํางานประจําในระหวํางการศึกษา  
8)   ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย  
9)   ไมํเป็นหรือเคยได๎รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให๎จําคุก เว๎นแตํเป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได๎กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
10)   ต๎องมีอายุในขณะที่ขอกู๎ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และระยะเวลาผํอนชําระอีก 

15 ปีรวมกัน   แล๎วต๎องไมํเกิน 60 ปี 
**การพิจารณาคุณสมบัติผู๎ขอกู๎ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู๎ขอกู๎ที่มีคุณสมบัติจะได๎กู๎หรือไมํ

ขึ้นอยูํกับวงเงินกู๎ยืมที่สถานศึกษาได๎รับจัดสรร 
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ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน (ปีการศึกษา 2552) 

 
 

 

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 
คําเลําเรียนและคําใช๎จําย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  

บาท/ราย/ปี 

คําครองชีพ  
บาท/ราย/ปี 

รวม  
บาท/ราย/ปี 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย  14,000 12,000 26,000 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  21,000 15,000 36,000 

3. ปวท./ปวส.        

3.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือ
ศิลปกรรม เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม
หรือคหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 

25,000 24,000 49,000 

3.2 ชํางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร 

30,000 24,000 54,000 

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี        

4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 60,000 24,000 84,000 

4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 60,000 24,000 84,000 

4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000 24,000 94,000 

4.4 เกษตรศาสตร์ 70,000 24,000 94,000 

4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ 

80,000 24,000 104,000 

4.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
  

150,000 24,000 174,000 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

1. เงินกู๎ยืมที่จํายเข๎าบัญชีของสถานศึกษา ได๎แก๎ คําเลําเรียนและคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
2. เงินกู๎ยืมที่จํายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู๎กู๎ยืมได๎แก๎ คําครองชีพ (คําที่พักและคําใช๎จํายสํวนตัว) 

ขั้นตอนการขอกู้ยืม กยศ. 

นักเรียน นักศึกษา ต๎องดําเนินการขอกู๎ยืมผํานระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th 
โดยให๎ปฏิบัติตาม  ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผํานเข๎าสูํระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน  
2. ผู๎ที่มีรหัสผํานแล๎ว สามารถเข๎าระบบไปกรอกแบบคําขอกู๎ยืม  
3. รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู๎มีสิทธิ์กู๎ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็นผู๎พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู๎กู๎ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให๎ 
4. ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกจากสถานศึกษาต๎องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได๎ เพื่อรับโอน
เงินคําครองชีพ 
5. ผู๎ได๎รับสิทธิกู๎ยืมเงินเข๎ามาทําสัญญากู๎ยืมเงินผํานระบบ โดยต๎องสั่งพิมพ์สัญญาจํานวน 2 ชุด (ต๎นฉบับและคูํ
ฉบับ) ดําเนินการให๎ผู๎ค้ําประกัน พยาน และผู๎แทนของสถานศึกษารํวมลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับ พร๎อม
จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อสํงให๎สถานศึกษา  
6. ติดตํอสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจํานวนเงินขอกู๎ ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจํานวนเงินคํา
เลําเรียน และคําครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็นผู๎ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ๎วนผํานระบบ 
7. นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินคําครองชีพเมื่อเปิดเทอม ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย 

ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน 

1. บิดา มารดา หรือผู๎ปกครอง 
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให๎ผู๎ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได๎นําเชื่อถือ 
4. กรณีคูํสมรสของผู๎ค้ําประกันไมํให๎ความยินยอมให๎ผู๎ค้ําประกันลงนามฝ่ายเดียวได๎ 
5. กรณีไมํมีบุคคลค้ําประกัน ให๎ใช๎หลักทรัพย์แทน 
 
การลงนามค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน 

ให๎ผู๎ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันในสัญญากู๎ยืมตํอหน๎าสถานศึกษา หากผู๎ค้ําประกันมีที่อยูํ
หํางไกลจากสถานศึกษาให๎จดัสํงสัญญาให๎ผู๎ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันได๎ และต๎องให๎เจ๎าพนักงาน
ทะเบียนท๎องที่ (อําเภอ) หรือเจ๎าพนักงานทะเบียนท๎องถิ่น (เทศบาลหรือสํานักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู๎ค้ํา
ประกันอาศัยอยูํ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู๎ค้ําประกัน 
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บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน 
1. ข๎าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเทํา 
2. หัวหน๎าสถานศึกษา ที่ผู๎ขอกู๎ยืมศึกษาอยูํ 
3. ผู๎ปกครองท๎องถิ่นระดับผู๎ใหญํบ๎านขึ้นไป 
(สํวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตําแหนํงอ่ืนที่นอกเหนือจากนี้ไมํสามารถรับรองได๎) 
 

การช าระเงินคืน 
กํอนถึงกําหนดระยะเวลาชําระหนี้  ผู๎กู๎ยืมต๎องรายงานข๎อมูลพร๎อมเอกสารของตนเองตํอ

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  กํอน  สิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีที่สําเร็จการศึกษา  หรือเลิกการศึกษา โดย
ผู๎กู๎ยืมต๎องชําระหนี้คืน หลังสําเร็จการศึกษาหรือ  เลิกการศึกษาแล๎ว  2 ปี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบ
กําหนด  

 
หลักเกณฑ์การช าระเงินคืน 
1. ชําระงวดแรก เมื่อครบกําหนดชําระหนี้งวดแรก จะต๎องเร่ิมชําระเงินต๎นในอัตราร๎อยละ 1.5 ของวงเงินที่
กู๎ยืมไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
2. ชําระงวดตํอไป ในการชําระหนี้งวดตํอไป เงินต๎นจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตามอัตราเงินต๎นตามที่ กยศ. กําหนดไว๎
ในแตํละปี   (ตามตารางข๎างลําง) พร๎อมดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอปี ของเงินต๎นในสัญญา ให๎เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี 
3. ระวังเบี้ยปรับ หากเกิดผิดนัดชําระหนี้หลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต๎องเสียเบี้ยปรับในอัตราร๎อยละ 12 ตํอปี
ของเงินต๎นที่ค๎างชําระในงวดนั้น และหากค๎างชําระหนี้เกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร๎อยละ 18 ตํอปี 
4. สิทธิประโยชน์ หากชําระหนี้คืนบางสํวนกํอนวันครบกําหนดเร่ิมผํอนชําระเงินงวดแรก (ชํวงปลอดหน้ี)ไมํ
ต๎องเสียดอกเบี้ย 
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วิธีการช าระหนี้ 
        1. การติดตํอในคร้ังแรก ผู๎กู๎ยืมทุกรายต๎องติดตํอแสดงตนในการชําระหนี้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได๎ทุกสาขา 
            1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดตํอขอแสดงตนในการชําระหนี้ และเก็บไว๎เป็นหลักฐาน 
              1.2 ผู๎กู๎ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชําระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได๎  โดยมีระยะเวลาผํอนชําระหนี้
ตั้งแตํ 1 ปีเป็นต๎นไป แตํไมํเกิน 15 ปี 
            1.3 ผู๎กู๎ยืมจะได๎รับตามรางการผํอนชําระหนี้จากธนาคารเพื่อผู๎กู๎ยืมจะได๎นําเงินเข๎าบัญชีกํอนวันครบ
กําหนดชําระของทุกปี 
            1.4 ผู๎กู๎ต๎องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช๎ในการหักบัญชีการชําระหนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
อาจเป็นบัญชีเดิมที่ผู๎กู๎เปิดไว๎ในขณะทําสัญญา 
            1.5 หากประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีออมทรัพย์โดยขอเปิดบัญชีใหมํพร๎อมกับแจ๎งสาขาให๎ทําการ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีใหมํด๎วย 
            1.6 ผู๎กู๎ยืมจะต๎องเสียคําธรรมเนียมธนาคารคร้ังละ 10 บาท  
        2. การชําระหนี้คร้ังตํอไปสามารถดําเนินการได๎โดย 
            2.1 แจ๎งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู๎กู๎ โดยต๎องนําเงินเข๎าบัญชีกํอนวันที่ 
5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชําระหนี้เป็นรายปี) หรือกํอนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชําระหนี้เป็นรายเดือน) 
ทั้งนี้ ผู๎กู๎ต๎องมีเงินในบัญชีมากพอกับต๎นเงินงวดที่ต๎องชําระกับงวดที่ค๎างชําระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ย
ปรับ (หากมี)  
            2.2 ชําระที่หน๎าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู๎กู๎ยืมชําระเงินมากกวํา หรือเทํากับ หรือน๎อยกวําจํานวน
เงินงวดที่ต๎องชําระก็ได๎ หรือ กรณีชําระเงินไมํตรงตามกําหนดเวลา ผู๎กู๎ยืมจะได๎รับใบรับเงินเพื่อชําระหนี้
กองทุนฯ ไว๎เป็นหลักฐาน 
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        3. การชําระหนี้กํอนกําหนด ผู๎กู๎ยืมสามารถชําระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางสํวนในชํวงกํอนสําเร็จ
การศึกษา หรือชํวงระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปีได๎ โดยไมํเสียดอกเบี้ย 
 
การสอบถามยอดหนี้ 
1. ศูนย์สายใจ กยศ. 02 610 4888  
2. กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208 8699 
3. สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแหํง 
1นอนสบาย ... สบาย ... ภายใน 15 ปี 
ตารางตัวอย่างแสดงการผ่อนช าระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท โดยแยกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี 

ปีที่ 
หนี้ตามสัญญา 

คงเหลือ 
การผํอนชําระเงินต๎น 

ร๎อยละตํอปี 
เงินต๎นที่ต๎องชําระ 

แตํละงวด 
ดอกเบี้ยอัตรา 
ร๎อยละ 1 ตํอปี 

ยอดรวมที่ 
ต๎องชําระ 

1 100,000 1.5 1,500 - 1,500 

2 98,500 2.5 2,500 985 3,485 

3 96,000 3.0 3,000 960 3,485 

4 93,000 3.5 3,500 930 4,430 

5 89,500 4.0 4,000 895 4,895 

6 85,500 4.5 4,500 855 5,355 

7 81,500 5.0 5,000 810 5,810 

8 76,000 6.0 6,000 760 6,760 

9 70,000 7.0 7,000 700 7,700 

10 63,000 8.0 8,000 630 8,630 

11 55,000 9.0 9,000 550 9,550 

12 46,000 10.0 10,000 460 10,460 

13 36,000 11.0 11,000 360 11,360 

14 25,000 12.0 12,000 250 12,250 

15 13,000 13.0 13,000 130 13,130 

    100.0 100,000 9,275 109,275 
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การผ่อนผัน / แจ้งสถานภาพ 
การขอผ่อนผันช าระหนี้ 
 

กรณี เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์ 

1. ไมํมีรายได๎ - หนังสือรับรองจากผู๎ใหญํบ๎านหรือข๎าราชการ 
ระดับ 5 ขึ้นไป 
- สําเนาภาพถํายบัตรประจําตัวผู๎รับรอง  

ยืดเวลาได๎คราวละไมํเกิน 6 
เดือน 
รวมแล๎วไมํเกิน 2 ปี 

2. รายได๎ต่ํากวํา 
เดือนละ 4,700.-
บาท 

- หนังสือรับรองจากผู๎ใหญํบ๎าน หรือ 
ข๎าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป 
- หนังสือรับรองรายได๎/แสดงรายได๎ 
จากหนํวยงาน 
- สําเนาภาพถํายบัตรประจําตัวผู๎รับรอง  

ผํอนได๎ไมํต่ํากวํา 300 บาทตํอ
เดือน 
หรือ 2,400 บาทตํอปี แตํไมํ
น๎อย 
กวําดอกเบี้ย รวมแล๎วไมํเกิน 1 
ปี 

3. ประสบภัยพิบัติ 
จากธรรมชาติ
สงคราม, 
จลาจล, อัคคีภัย 

- หนังสือรับรองจากผู๎ใหญํบ๎าน หรือ 
ข๎าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ตํารวจ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป 
- สําเนาภาพถํายบัตรประจําตัว 
ผู๎รับรอง 

ยืดเวลาได๎คราวละไมํเกิน 6 
เดือน 
รวมแล๎วไมํเกิน 2 ปี 

 
ผู๎กู๎ยืมต๎องดําเนินการติดตํอกับธนาคารเพื่อขอผํอนผันชําระหนี้ให๎เสร็จสิ้นกํอนวันที่ครบกําหนดชําระ

หนี้แตํละงวด    และหากพ๎นวันที่ครบกําหนดชําระแล๎ว ( 5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือวําผู๎กู๎ค๎างชําระหนี้ จะต๎อง
เสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้  จนกวําจะได๎รับอนุมัติผํอนผันชําระหนี้ ระงับการติดตามจากกยศ.และถือเป็น
หนี้ปกติตํอไป 

กรณีผู๎กู๎ยืมได๎รับจดหมายแจ๎งภาระหนี้ระหวํางที่กําลังศึกษาอยูํ ผู๎กู๎ยืมต๎องให๎สถานศึกษารับรองทุกปี
จนกวําจะจบการศึกษา 

กรณีผู๎กู๎ยืมได๎รับจดหมายแจ๎งภาระหนี้ระหวํางที่อยูํในชํวงปลอดหน้ี 2 ป ีผู๎กู๎ยืมต๎องนําหนังสือยืนยัน
การสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ไปให๎สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชําระหนี้ 
กรณีผู๎กู๎ยืมถึงแกํกรรมหนี้ตามสัญญากู๎ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให๎บิดา มารดา ผู๎ปกครอง ผู๎ค้ําประกัน 
หรือทายาทแจ๎งผํานธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วัน พร๎อมแนบหลักฐาน เป็นสําเนาใบมรณะบัตร หรือสําเนา
ทะเบียนบ๎านที่ระบุการตายของผู๎กู๎ยืม โดยมีเจ๎าหน๎าที่ราชการประทับตราและลงลายมือชื่อรับรอง และ
ผู๎ปกครองต๎องรับรอง สําเนาถูกต๎อง  
   หากผู๎กู๎ยืมยังอยูํระหวํางการศึกษา ให๎สถานศึกษามีหน๎าที่แจ๎งการเสียชีวิตของผู๎กู๎ยืมตํอกองทุนฯ ผํานทาง
ธนาคารกรุงไทยผู๎กู๎ยืมพิการหรือทุพพลภาพ 
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              หนี้ตามสัญญากู๎ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให๎ยื่นเอกสารตํอธนาคารกรุงไทย เพื่อเสนอกองทุนฯ 
พิจารณาระงับการเรียกให๎ชําระหนี้ตามสัญญา ดังนี้ 
1. สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎กู๎ยืมและผู๎ค้ําประกัน 
3. สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎กู๎ยืมและผู๎ค้ําประกัน 
4. รายงานการตรวจทางการแพทย์ 
5. ใบรับรองแพทย์ 
** สําเนาเอกสารทุกฉบับต๎องรับรองสําเนาถูกต๎องจากผู๎กู๎ยืม ผู๎ค้ําประกัน หรือผู๎ปกครองทุกฉบับ 
“กองทุนเงินกู๎ คูํการศึกษา จับจํายร๎ูคํา ถึงเวลาใช๎คืน” 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 

 
คุณลักษณะในการปฎิบัติงานอาชีพ 

ของผู้ส าเร็จคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (GVQ) ในแต่ละระดับ 

จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ของ สอศ. 
 

  

 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 

 
สาขาวิชา  พณิชยการ 

 
สาขางาน การบัญชี 

1.  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ GVQ3 พณิชยการ – งานบัญชี  

2.  ชื่ออาชีพ เจ๎าหน๎าที่ลงบัญชี 

 ชื่อ (อังกฤษ) Clerk,  Bookkeeping 

3. นิยามของระดับคุณวุฒิ 

การศึกษาวิชาชีพ 

สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตําง ๆ ที่สัมพันธ์
กัน  สํวนใหญํเป็นงานประจําที่ร๎ูวิธีการและวิธีดําเนินการ      ลํวงหน๎า 
สามารถประยุกต์ทักษะและความร๎ูไปสูํบริบทใหมํ ๆ  สามารถให๎
คําแนะนําและแก๎ปัญหาเฉพาะด๎าน  อาจต๎องรับผิดชอบตํอผู๎อ่ืนรวมทั้งมี
สํวนรํวมและ/หรือมีการประสานงานกลุํมหรือหมูํคณะ 

4.  
ลักษณะของงานอาชีพที่
สามารถปฏิบัติได้ 

ปฏิบัติงานบันทึกรายการของธุรกิจ  เกี่ยวกับบัญชีรายรับ  บัญชีรายจําย  
ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารที่จะต๎องบันทึกและลงบัญชีแยก
ประเภท  ลงบัญชีหรือตรวจสอบการลงบัญชี  การคํานวณและรวบยอด
เทําที่จําเป็น และอาจทํารายงานแสดงฐานะทางการบัญชีอยํางงําย ๆ 
สามารถประยุกต์ทักษะหลัก เพื่อการทํางาน และสามารถทํางานรํวมกับ
ผู๎อ่ืน  เชํน  ปฏิบัติงานภายใต๎การแนะนําและควบคุมของหัวหน๎างาน
บัญชี  และ/หรือ  ในบทบาทหัวหน๎าหรือผู๎รับผิดชอบในการจัดการงาน
และให๎คําแนะนําผู๎อ่ืน  เป็นต๎น  สามารถปฏิบัติงานประจําในหนํวยงาน
หรืองานอาชีพอิสระ 

เส้นทางการประกอบ
อาชีพ 
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5.  สภาพการจ้างงาน 
เจ๎าหน๎าที่ลงบัญชี  สามารถปฏิบัติงานในหนํวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือภาคเอกชน ได๎รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับฝีมือหรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ระดับเร่ิมต๎นการทํางานในอัตรา ดังนี้ 

  ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) 

  หนํวยราชการ  4,700  

  รัฐวิสาหกิจ 5,500 – 6,000  

  ภาคเอกชน  6,000 – 8,000 

6. สภาพการท างาน 
เจ๎าหน๎าที่ทั่วไป มักจะทํางานภายในและภายนอกสํานักงานเพื่อ         ทํา
หน๎าที่เป็นผู๎ชํวย  สภาพการทํางานทั่วไป  ต๎องใช๎มนุษยสัมพันธ์  ใช๎
ศิลปะในการสื่อสาร  มีความคลํองแคลํววํองไว  ปรับตัวเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมในการทํางานได๎เป็นอยํางดี  สามารถใช๎ เคร่ืองใช๎        
สํานักงานเบื้องต๎นได๎ 

7. คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน วุฒิการศึกษาหรือความรู้และทักษะที่เรียนรู้มาก่อน 

  - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  (ม. 3)  หรือเทียบเทํา 

  ลักษณะทางกายภาพหรือความสามารถ 

  
- มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ทํางานเป็นทีมได๎ 
- มีความสามารถในการติดตํอสื่อสาร 
- มีความละเอียดรอบคอบ  คลํองแคลํววํองไว 
- มีความอดทน  ขยันหมั่นเพียร  และมุํงมั่นในการปฏิบัติงาน 
- มีความรับผิดชอบตํอตนเอง 
- มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 

8. โอกาสในการมีงานท า 
เจ๎าหน๎าที่/เจ๎าหน๎าที่ทั่วไป/เสมียน เป็นอาชีพที่มีความจําเป็นตํอหนํวยงาน
และองค์กร  จึงเป็นงานที่ตลาดแรงงานยังมีความต๎องการอยํางไมํสิ้นสุด  
และหากผู๎น้ันสามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เชํน  การใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ก็จะมีโอกาสในการทํางาน 
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9. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผู๎ที่ได๎คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับ GVQ1 นี้อาจลาพักการเรียนไป
ประกอบอาชีพหรืออาจกลับเข๎าศึกษาตํอให๎สําเร็จวุฒิ ปวช . ก็จะได๎รับ
โอกาสความก๎าวหน๎าตํอไปในอาชีพตามที่คาดหวังไว๎ 

10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
พนักงานบัญชี  พนักงานขาย  เลขานุการ  เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์  พนักงาน
ธุรการ  พนักงานต๎อนรับ  เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายบุคคล  ผู๎จัดการสํานักงาน 

11. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน 

การศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 สถาบันราชภัฎ 
 สถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการอุมดศึกษา           

(ทบวงมหาวิทยาลัย) 

12. รหัสและชื่ออาชีพของการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพ  
(ประเทศไทย) 2544 ท่ี
เกี่ยวข้องกบัคุณวุฒิการศึกษา      
วิชาชีพนี้ 

GVQ 1 พณิชยการ - งานส านักงานทั่วไป 
4190.10 เจ๎าหน๎าที่,  เสมียนพนักงานทั่วไป  พนักงานธุรการ 
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คุณลักษณะในการปฎิบัติงานอาชีพ 
ของผู้ส าเร็จคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (GVQ) ในแต่ละระดับ 

จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2646  ของ สอศ. 

 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

 
สาขาวิชา  การบัญชี 

1.  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
GVQ5  การบัญชี – งานบัญชี 

2.  ชื่ออาชีพ พนักงานบัญชี,  ผู๎ชํวยพนักงานบัญชี,  ผู๎ชํวยสมุห์บัญชี 

 ชื่อ (อังกฤษ) Bookkeeper,  Assistant,  Accountant 

3.  นิยามของระดับคุณวุฒิ 

การศึกษาวิชาชีพ 

สามารถประยุกต์ความร๎ูและทักษะในแนวทางของตนเองในการ
วางแผนทรัพยากรที่เหมาะสม มีสํวนรํวมพัฒนาวิธีการริเร่ิมสิ่งใหมํ ๆ มี
ความรับผิดชอบตนเองและเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ๎อนหรือ
จัดการงานผู๎อ่ืน  อาจมีสํวนรํวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประเมินผล 
และการประสานงาน 

4. 
ลักษณะของงานอาชีพที่
สามารถปฏิบัติได้ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบันทึกรายการธุรกิจการเงินทั้งหมดของหนํวยงาน
อยํางสมบูรณ์และเป็นระเบียบแบบแผน  ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสาร
และบันทึกของเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องกับการจํายเงิน  การรับเงินและธุรกิจ
การเงินอื่น ๆ  ลงบัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบการลงบัญชี  ทําการคํานวณ
และรวมยอดเงินเทําที่จําเป็น  ทํางบดุลและรวบรวมรายจํายตําง ๆ  ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเป็นประจํา  เพื่อแสดงรายรับ – รายจําย  บัญชี     รายรับ
และรายจําย  กําไรหรือขาดทุน  คํานวณและจํายเงินคําจ๎างทํา        รายงาน  
แสดงฐานะทางการเงิน  อาจบันทึกการเงินโดยใช๎เครื่องทําบัญชี  ตรวจสอบ
การลงบัญชีและรวบรวมรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดเป็นประจํา  และ
สามารถประยุกต์ทักษะหลักเพื่อการทํางานและสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น 
เชํน ปฏิบัติงานภายใต๎การแนะนําและควบคุมของวิศวกร และ/หรือ ใน
บทบาท หัวหน๎างานที่มีความเป็นอิสระในการจัดการงานและให๎คําแนะนํา
ผู๎อื่น เป็นต๎น สามารถปฏิบัติงานประจําในหนํวยงานหรืองานอาชีพอิสระ 
และมีความสามารถเฉพาะในสาขางานใดสาขางานหน่ึงดังน้ี 
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5.  สภาพการจ้างงาน 
พนักงานบัญชี  สามารถปฏิบัติงานในหนํวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชน ได๎รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาชํางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ที่
ระดับเร่ิมต๎นการทํางานในอัตรา ดังนี้ 

  ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วุฒิ ปวส.) 

  หนํวยราชการ  5,740  

  รัฐวิสาหกิจ 6,500 – 7,000  

  ภาคเอกชน  7,000 – 9,500 

  

อัตราเงินเดือนของผู๎ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยูํกับ
ประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญงาน อาจได๎รับ
คําตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน เชํน คํารักษาพยาบาล  เงินสะสม  
เงินชํวยเหลือสวัสดิการอ่ืนๆ เงินโบนัส คําลํวงเวลา เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎
และอุปกรณ์ในการทํางาน เป็นต๎น 
ผู๎ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลํวงเวลา          
วันเสาร์  วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจําเป็นเรํงดํวน 

6.  สภาพการท างาน 
ปฏิบัติงานในสํานักงาน การทํางานเกี่ยวข๎องกับตัวเลขและเอกสารธุรกิจ  
ซึ่งต๎องอาศัยความละเอียด  รอบคอบ  และความขยัน  อดทนในการ
ทํางาน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งต๎องมีความซื่อสัตย์  สุจริต 

7.  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน วุฒิการศึกษาหรือความรู้และทักษะท่ีเรียนรู้มาก่อน 

  - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทํา 

  ลักษณะทางกายภาพหรือความสามารถ 

  

- มีรํางกายแข็งแรง  มือและสมองสามารถทํางานพร๎อมกันได๎      
ตลอดเวลา และไมํเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคตํองานอาชีพ 

- มีความละเอียดรอบคอบ  มีความขยัน  อดทน 
- มีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 
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8.  โอกาสในการมีงานท า 
ผู๎สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี  เป็นที่ต๎องการของตลาด          
แรงงานเสมอ  เพราะเป็นอาชีพที่จําเป็นต๎องมีในทุกองค์กร ไมํวําจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนองค์การที่มีวัตถุประสงค์ไมํมุํงหวังกําไร  
ถ๎าสามารถใช๎คอมพิวเตอร์ได๎จะมีโอกาสในการทํางานมาก 

9. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผู๎ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ตําแหนํงตามกฎระเบียบที่วางไว๎ สํวนงานเอกชนนั้นเมื่อมีความสามารถ 
ความชํานาญ และระยะเวลาเพิ่มขึ้นก็จะได๎เลื่อนตําแหนํงและเงินเดือน
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถหารายได๎พิเศษ หากต๎องการความก๎าวหน๎า
ในอาชีพควรศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี 

10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
เจ๎าหน๎าที่คลังพัสดุ  เจ๎าหน๎าที่คํานวณต๎นทุนการผลิต  เจ๎าหน๎าที่บันทึก
สินค๎าคงคลัง  เจ๎าหน๎าที่การเงิน 

11. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน 

การศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
 สถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  

12. รหัสและชื่ออาชีพของการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
(ประเทศไทย) 2544 ท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิการศึกษา 
วิชาชีพนี้ 

GVQ 5 การบัญชี – งานบัญชี 

3433.20 พนักงานบัญชี 

3434.40 ผู๎ชํวยนักบัญชี 

4131.30 เจ๎าหน๎าที่บันทึกสินค๎าคงคลัง 

4131.40 เจ๎าหน๎าที่คลังพัสดุ 
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คุณลักษณะในการปฎิบัติงานอาชีพ 
ของผู้ส าเร็จคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (GVQ) ในแต่ละระดับ 

จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ของ สอศ. 

 
  

 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 

 
สาขาวิชา  พณิชยการ 

 
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ GVQ3 พณิชยการ – งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

2.  ชื่ออาชีพ 
ชํางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร,์  ผู๎ปฏิบตัิงานด๎านระบบคอมพิวเตอร์,  ตัวแทนขาย
ไอที,  ผู๎ชํวยเว็บมาสเตอร,์  ผู๎ชํวยโปรแกรมเมอร ์

 ชื่อ (อังกฤษ) 
Technician computerize system,  Computer operator,  Sale representative, IT,  
Assistant Web Master,  Assistant Programmer 

3. นิยามของระดับคุณวุฒิ 

การศึกษาวิชาชีพ 

สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตําง ๆ ที่สัมพันธ์กัน   สํวน
ใหญํเป็นงานประจําที่รู๎วิธีการและวิธีดําเนินการลํวงหน๎า สามารถประยุกต์ทักษะ
และความรู๎ไปสํูบริบทใหมํ ๆ  สามารถให๎คําแนะนําและแก๎ปัญหา     เฉพาะด๎าน 
อาจต๎องรับผิดชอบตํอผู๎อื่นรวมทั้งมีสํวนรํวมและ/หรือมีการประสานงานกลํุมหรือ
หมูํคณะ 

4.  
ลักษณะของงานอาชีพที่
สามารถปฏิบัติได้ 

ตรวจสอบและแก๎ไขปัญหาที่มีผลตํอการใช๎งานระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ 
เกี่ยวข๎องเพื่อให๎สามารถทํางานได๎ตามปกติ  ปฏิบัติการควบคุม  ดูแลรักษา  และ
ตรวจสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ทําหน๎าที่ควบคุมดูแลการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์  เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ  บันทึกข๎อมูลโดย
การพิมพ์  หรือด๎วยการใช๎อุปกรณ์อํานภาพและดําเนินงานตามคําส่ังในโปรแกรม
ที่กําหนด เชํน ใช๎โปรแกรมการออกแบบภาพกราฟิก  การนําเสนอผลงานผําน
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แสดงผลตําง ๆ ควบคุมการประมวลผลข๎อมูล รวมถึง
บํารุงรักษาอุปกรณ์ในเบื้องต๎นให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ ขายสินค๎าหรือบริการไอ
ที  วิเคราะห์ความต๎องการ ดําเนินการติดตํอลูกค๎าหรือ ผู๎ที่สนใจ นําเสนอและ
สาธิตการใช๎คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์        ตําง ๆ ประสานงานระหวํางลูกค๎ากับ
ผู๎ผลิต  ศึกษาเทคนิคใหมํ ๆ ด๎านสารสนเทศคอมพิวเตอร์  อาจติดตั้งโปรแกรมให๎
คําแนะนํา และให๎บริการทางเทคนิคและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค๎าหลังการ
ขาย ชํวยออกแบบพัฒนา Web Site โดยให๎ครอบคลุม      ข๎อมูลตําง ๆ ที่ต๎องการ
นําเสนอพร๎อมทั้งปรับปรุง Web Site ให๎มีข๎อมูลที่ทันกับ       เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
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และปฏิบัติตามที่ได๎รับมอบหมายจาก Web Master  ชํวยออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่ เหมาะสม และ
ปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมายจากโปรแกรมเมอร์ สามารถประยุกต์ทักษะหลัก 
เพื่อการทํางานและสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น เชํน ปฏิบัติงานภายใต๎การแนะนํา
และ ควบคุมของเลขานุการและหัวหน๎างาน และ /หรือ ในบทบาทหัวหน๎าหรือ
ผู๎รับผิดชอบในการจัดการงานและให๎คําแนะนําผู๎อื่น เป็นต๎น 

5.  สภาพการจ้างงาน 
ชํางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์   สามารถปฏิบัติงานในหนํวยราชการ            
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ได๎รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับฝีมือหรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ระดับเริ่มต๎นการทํางานในอัตรา ดังน้ี 

  ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) 

  หนํวยราชการ  4,700  

  รัฐวิสาหกิจ 5,500 – 6,000  

  ภาคเอกชน  6,000 – 8,000 

  

อัตราเงินเดือนของผู๎ประกอบอาชีพน้ีในภาคเอกชนขึ้นอยูํกับประสบการณ์ 
ความสามารถ และความชํานาญงาน อาจได๎รับคําตอบแทน นอกเหนือจาก
เงินเดือน เชํน คํารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชํวยเหลือสวัสดิการอื่นๆ เงิน
โบนัส คําลํวงเวลา เครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ์ในการทํางาน เป็นต๎น 
ผู๎ปฏิบัติงานอาชีพน้ีทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลํวงเวลา วันเสาร์  
วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจําเป็นเรํงดํวน 

6.  สภาพการท างาน 
ผู๎ปฏิบัติงานอาชีพน้ี  ทํางานทั้งในและนอกสถานที่   เก่ียวกับงานตรวจสอบ
และแก๎ไขปัญหาตํอการใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข๎อง  โดย
ศึกษาความต๎องการใช๎คอมพิวเตอร์ของลูกค๎า พร๎อมทั้งสาธิตการใช๎
คอมพิวเตอร์  ตลอดจนดูแลรักาและตรวจสอบการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ รับพิมพ์งานหรือข๎อมูล  อํานภาพด๎วยการใช๎อุปกรณ์อํานภาพ  
(Scanner)  ดําเนินงานตามคําสั่งในโปรแกรมที่กําหนด เชํน โปรแกรมการ
ออกแบบภาพกราฟิก การนําเสนอผลงานผํานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แสดง
ผลตําง ๆ  ออกแบบและเขียนโปรแกรมจัดทํา Web Site 
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7.  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน วุฒิการศึกษาหรือความรู้และทักษะท่ีเรียนรู้มาก่อน 

  - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.3) หรือเทียบเทํา 

  ลักษณะทางกายภาพหรือความสามารถ 

  

- มีรํางกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทํางานพร๎อมกันได๎ ตลอดเวลา 
และไมํเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคตํองานอาชีพ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ทํางานเป็นทีมได๎ 
- มีความสามารถในการติดตํอสื่อสาร 
- มีความละเอียดรอบคอบ  คลํองแคลํว  วํองไว 
- มีความอดทน  ขยันหม่ันเพียร  และมุํงม่ันในการปฏิบัติงาน 
- มีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย 

8.  โอกาสในการมีงานท า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาอยํางรวดเร็ว ทําให๎คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตําง ๆ เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพนี้ 
จึงเป็นสํวนสําคัญและยังเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานคํอนข๎างสูง 

9. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผู๎ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ตําแหนํงตามกฎระเบียบที่วางไว๎ สํวนงานเอกชนนั้นเมื่อมีความสามารถ 
ความชํานาญ และระยะเวลาเพิ่มขึ้นก็จะได๎เลื่อนตําแหนํงและเงินเดือน
สูงขึ้น  และมีโอกาสสร๎างรายได๎จากการประกอบอาชีพอิสระ 

10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
เจ๎าหน๎าที่กราฟิก  พนักงานขาย  ผู๎ชํวยงานด๎านคอมพิวเตอร์            เว็บ
มาสเตอร์  โปรแกรมเมอร์  เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

11. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน 

การศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 สถาบันราชภัฎ 
 สถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการอุมดศึกษา           

(ทบวงมหาวิทยาลัย) 

12. รหัสและชื่ออาชีพของการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
(ประเทศไทย) 2544 ท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิการศึกษา 
วิชาชีพนี้ 

GVQ5 พณิชยการ – งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3121.30 พนักงานขายด๎านไอที (ตัวแทนบริการไอที) 
3122.10 ชํางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ 
3122.20 ผู๎ปฏิบัติงานด๎านระบบคอมพิวเตอร์  (เจ๎าหน๎าที่ควบคุม

คอมพิวเตอร์, เจ๎าหน๎าที่บริการประมวลผลข๎อมูล) 
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คุณลักษณะในการปฎิบัติงานอาชีพ 
ของผู้ส าเร็จคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (GVQ) ในแต่ละระดับ 

จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2646  ของ สอศ. 
 

  

 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

 
สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
GVQ5  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานพัฒนาโปรแกรม 

  
GVQ5  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานพัฒนาเว็บเพจ 

  
GVQ5  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานเทคโนโลยีสํานักงาน  

  
GVQ5  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

2.  ชื่ออาชีพ เว็บมาสเตอร์,  เจ๎าหน๎าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์,  โปรแกรมเมอร์ 

 ชื่อ (อังกฤษ) Web Master,  Computer Trainer,  Programmer 

3.  นิยามของระดับคุณวุฒิ 

การศึกษาวิชาชีพ 

สามารถประยุกต์ความรู๎และทักษะในแนวทางของตนเองในการวางแผน
ทรัพยากรที่เหมาะสม มีสํวนรํวมพัฒนาวิธีการริเริ่มสิ่งใหมํ  ๆ มีความ
รับผิดชอบตนเองและเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ๎อนหรือจัดการงาน
ผู๎อื่น  อาจมีสํวนรํวมที่ เ ก่ียวกับการวางแผน การประเมินผล และการ
ประสานงาน 

4. ลักษณะของระดับวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ 

ปฏิบัติงานทางด๎านออกแบบพัฒนาเว็บไซต์  โดยให๎ครอบคลุมข๎อมูลตําง ๆ 
ที่ต๎องการนําเสนอ  พร๎อมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์  ให๎มีข๎อมูลที่ทันกับเหตุการณ์
ที่ เกิดขึ้น ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด๎วยภาษาคอมพิวเตอร์  หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ทักษะหลักเพื่อการทํางาน
และสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น เชํน ปฏิบัติงานภายใต๎การแนะนําและ
ควบคุมของผู๎บังคับบัญชา และ/หรือ ในบทบาทหัวหน๎างานที่มีความเป็น
อิสระในการจัดการงานและให๎คําแนะนําผู๎อื่น เป็นต๎น สามารถปฏิบัติงาน
ประจําในหนํวยงานหรืองานอาชีพอิสระ และมีความสามารถเฉพาะในสาขา
งานใดสาขางานหน่ึงดังน้ี 
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  1.  สาขางานพัฒนาโปรแกรม 

  สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

  2.  สาขางานพัฒนาเว็บเพจ 

  สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ 

  3.  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

  สามารถใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ตําง ๆ 

  4.  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

  
สามารถออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวตําง ๆ และสร๎างซอฟต์แวร์ สื่อ

ประสม 

5.  สภาพการจ้างงาน 
สามารถปฏิบัติงานในหนํวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน     ได๎รับ
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาชํางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ที่ระดับ        เริ่มต๎นการ
ทํางานในอัตรา ดังน้ี 

  ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วุฒ ิปวส.) 

  หนํวยราชการ  5,740  

  รัฐวิสาหกิจ 6,500 – 7,000  

  ภาคเอกชน  7,000 – 9,500 

  

อัตราเงินเดือนของผู๎ประกอบอาชีพน้ีในภาคเอกชนขึ้นอยูํกับประสบการณ์ 
ความสามารถ และความชํานาญงาน อาจได๎รับคําตอบแทน นอกเหนือจาก
เงินเดือน เชํน คํารักษาพยาบาล  เงินสะสม  เงินชํวยเหลือสวัสดิการอื่นๆ เงิน
โบนัส คําลํวงเวลา เครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ์ในการทํางาน เป็นต๎น 
ผู๎ปฏิบัติงานอาชีพน้ีทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลํวงเวลา วันเสาร์  
วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจําเป็นเรํงดํวน 

6.  สภาพการท างาน 
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ เก่ียวกับการติดตํอประสานงานกับผู๎ที่
ต๎องการนําเสนอข๎อมูลบน Web Site โดยทําการศึกษาข๎อมูลอยํางละเอียด  
เพื่อนํามาออกแบบและพัฒนา Web Site และติดตามปรับปรุง  ข๎อมูลให๎ทัน
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  ฝึกอบรมให๎กับบุคคล
ตําง ๆ เก่ียวกับการใช๎คอมพิวเตอร์ การสืบค๎น ข๎อมูล และจัดทํา  Web Site 
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7.  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน วุฒิการศึกษาหรือความรู้และทักษะท่ีเรียนรู้มาก่อน 

  - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทํา 

  ลักษณะทางกายภาพหรือความสามารถ 

  

- มีรํางกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทํางานพร๎อมกันได๎ ตลอดเวลา และ
ไมํเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคตํองานอาชีพ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทํางานเป็นทีมได๎ 
- มีความละเอียดรอบคอบ  มีความจําดี  คลํองแคลํว  วํองไว  ชํางสังเกต          มี

ความอดทน  ขยนัหมัน่เพียร  มีความรับผิดชอบตํองาน  มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ 

- มีเจตคตทิี่ดีตํองานอาชีพ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 

8.  โอกาสในการมีงานท า 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีการพัฒนาอยํางรวดเร็ว  ทําให๎คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตําง ๆ เป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน  การประกอบอาชีพ
นี้  จึงเป็นสํวนสําคัญและยังเป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานคํอนข๎างสูง 

9. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผู๎ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ตําแหนํงตามกฎระเบียบที่วางไว๎ สํวนงานเอกชนนั้นเมื่อมีความสามารถ 
ความชํานาญ และระยะเวลาเพิ่มขึ้นก็จะได๎เลื่อนตําแหนํงและเงินเดือน
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถหารายได๎พิเศษ หากต๎องการความก๎าวหน๎า
ในอาชีพควรศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี 

10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์  เจ๎าหน๎าที่สํานักงาน  โปรแกรมเมอร์ผู๎สอน  
ครูผู๎ชํวยการศึกษานิเทศก์  Web Programmer  Web Checker  พนักงาน
ขาย 

11. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน 

การศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 สถาบันราชภัฎ 
 สถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  
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12. รหัสและชื่ออาชีพของการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
(ประเทศไทย) 2544 ท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิการศึกษา 
วิชาชีพนี้ 

GVQ 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานพัฒนาโปรแกรม 

GVQ 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานพัฒนาเว็บเพจ 

GVQ 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานเทคโนโลยีส านักงาน  

GVQ 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ – งานคอมพิวเตอร์กราฟิก 

2132.10 โปรแกรมเมอร์ (นักเขียนโปรแกรม,โปรแกรมเมอร์ระบบ) 

2132.20 เว็บมาสเตอร์  (นักออกแบบเว็บไซด์) 

2132.30 เจ๎าหน๎าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

4112.30 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์กราฟิก 
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คุณลักษณะในการปฎิบัติงานอาชีพ 
ของผู้ส าเร็จคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (GVQ) ในแต่ละระดับ 

จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ของ สอศ. 
 

  

 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 

 
สาขาวิชา  พณิชยการ 

 
สาขางาน การขาย 

1.  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ GVQ3 พณิชยการ – งานขาย  

2.  ชื่ออาชีพ พนักงานสํงเสริมการขาย 

 ชื่อ (อังกฤษ)  

3. นิยามของระดับคุณวุฒิ 

การศึกษาวิชาชีพ 

สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตําง ๆ ที่สัมพันธ์กัน  สํวน
ใหญํเป็นงานประจําที่รู๎วิธีการและวิธีดําเนินการ      ลํวงหน๎า สามารถประยุกต์
ทักษะและความรู๎ไปสํูบริบทใหมํ ๆ  สามารถให๎คําแนะนําและแก๎ปัญหาเฉพาะ
ด๎าน  อาจต๎องรับผิดชอบตํอผู๎อื่นรวมทั้งมีสํวนรํวมและ /หรือมีการประสานงาน
กลํุมหรือหมูํคณะ 

4.  
ลักษณะของงานอาชีพที่
สามารถปฏิบัติได้ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการหาข๎อมูลทางการตลาด  การวิเคราะห์ข๎อมูลทางด๎านการ
ขาย  การวางแผนการขาย  การสํงเสริมการขาย  และนําเทคโนโลยีมาใช๎ในงาน
ขาย สามารถประยุกต์ทักษะหลัก เพื่อการทํางาน และสามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น  
เชํน  ปฏิบัติงานภายใต๎การแนะนําและควบคุมของหัวหน๎างาน และ /หรือ ใน
บทบาทหัวหน๎าหรือผู๎รับผิดชอบในการจัดการงานและให๎คําแนะนําผู๎อื่น เป็นต๎น  
สามารถปฏิบัติงานประจําในหนํวยงานหรืองานอาชีพอิสระ 

5.  สภาพการจ้างงาน 
เจ๎าหน๎าที่การตลาด  สามารถปฏิบัติงานในหนํวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ภาคเอกชน ได๎รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับฝีมือหรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ระดับเริ่มต๎นการทํางานในอัตรา ดังนี้ 

  ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒ ิปวช.) 

  หนํวยราชการ  4,700  

  รัฐวิสาหกิจ 5,500 – 6,000  

  ภาคเอกชน  6,000 – 8,000 
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อัตราเงินเดือนของผูป๎ระกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยูํกับประสบการณ์ 
ความสามารถ และความชํานาญงาน อาจได๎รับคําตอบแทน นอกเหนือจาก
เงินเดือน เชํน คํารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชํวยเหลือสวัสดิการอื่นๆ เงินโบนัส 
คําลํวงเวลา เครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ์ในการทํางาน เป็นตน๎ 
ผู๎ปฏบิัติงานอาชีพนีท้ํางานวันละ 8-9 ช่ัวโมง อาจทํางานลํวงเวลา       วันเสาร์  วัน
อาทิตย์ และวันหยุดตามความจําเป็นเรงํดํวน 

6.  สภาพการท างาน 
ผู๎ปฏบิัติงานอาชีพนี้  ทํางานทัง้ในและนอกสถานที ่  จะต๎องวางแผนการขาย  
สํงเสริมการขาย  และมีทีมงานขายและทํางานรํวมกับผู๎อืน่ได ๎

7.  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน วุฒิการศกึษาหรอืความรู้และทักษะที่เรียนรู้มากอ่น 

   สําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.3) หรือเทียบเทํา 

  ลักษณะทางกายภาพหรือความสามารถ 

  

- มีรํางกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทํางานพร๎อมกันได๎ ตลอดเวลา และ
ไมํเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคตํองานอาชีพ 

- มีความละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
- มีเจตคตทิี่ดีตํองานอาชีพ  ซ่ือสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย 

8.  โอกาสในการมีงานท า 
ผู๎สําเร็จการศึกษาในสาขางานขายนี้  เป็นที่ต๎องการของตลาดแรงงานตลอดเวลา  
เพราะเปน็ธุรกิจที่มีการแขงํขนัอยาํงไมํหยุดยั้ง  ผู๎บริโภคมคีวามตอ๎งการในสินค๎า
และบริการ  ถ๎ามีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน 

9. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผู๎ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนและตําแหนํงตาม
กฎระเบียบที่วางไว๎ สํวนงานเอกชนนั้นเมื่อมีความสามารถ ความชํานาญ และ
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นก็จะได๎เลื่อนตําแหนํงและเงินเดือนสูงขึ้น หรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง พนักงานขายปลีก  พนักงานสาธิตสินค๎า  พนักงานขาย 

11. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน 

การศึกษา 

 สมาคมขายตรง  (ไทย) 
 สมาคมขายตรง  (โลก) 
 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

12. รหัสและชื่ออาชีพของการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
(ประเทศไทย) 2544 ท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิการศึกษา 
วิชาชีพนี้ 

GVQ5 พณิชยการ – งานขาย 

2419.40 พนักงานสํงเสริมการขาย 
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คุณลักษณะในการปฎิบัติงานอาชีพ 
ของผู้ส าเร็จคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (GVQ) ในแต่ละระดับ 

จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2646  ของ สอศ. 
 

  

 
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

 
สาขาวิชา  การตลาด 

1.  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
GVQ5  การตลาด - งานการตลาด 

2.  ชื่ออาชีพ เจ๎าหน๎าที่จัดจําหนํายและกระจายสินค๎า 

 ชื่อ (อังกฤษ)  

3.  นิยามของระดับคุณวุฒิ 

การศึกษาวิชาชีพ 

สามารถประยุกต์ความร๎ูและทักษะในแนวทางของตนเองในการวางแผน
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม มีสํวนรํวมพัฒนาวิธีการริเร่ิมสิ่งใหมํ ๆ มีความรับผิดชอบ
ตนเองและเป็นอิสระในการปฏิบัติงานท่ีซับซ๎อนหรือจัดการงานผู๎อื่น  อาจมี
สํวนรํวมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประเมินผล และการประสานงาน 

4. 
ลักษณะของงานอาชีพที่
สามารถปฏิบัติได้ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสินค๎า  การบริหารการตลาด  การตลาดขายตรง
และการขายตรง  การจัดจําหนําย  การกระจายสินค๎า  และการบริหารการค๎า
ปลีก  การสร๎างตราสินค๎าสําหรับผลิตภัณฑ์  การบริหารเครือขํายและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  สามารถประยุกต์ทักษะหลักเพื่อการทํางานและสามารถทํางาน
รํวมกับผู๎อื่น เชํน ปฏิบัติงานภายใต๎  การแนะนําและ ควบคุมของหัวหน๎างาน 
และ/หรือ ในบทบาท หัวหน๎างานท่ีมีความเป็นอิสระในการจัดการงานและให๎
คําแนะนําผู๎อื่น เป็นต๎น สามารถปฏิบัติงานประจําในหนํวยงานหรืองานอาชีพ
อิสระ  

5.  สภาพการจ้างงาน 
สามารถปฏิบัติงานในหนํวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน         ได๎รับ
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาชํางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ท่ีระดับ      เร่ิมต๎นการ
ทํางานในอัตรา ดังนี้ 

  ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วุฒ ิปวส.) 

  หนํวยราชการ  5,740  

  รัฐวิสาหกิจ 6,500 – 7,000  

  ภาคเอกชน  7,000 – 9,500 
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อัตราเงินเดือนของผู๎ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยูํกับ
ประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญงาน อาจได๎รับ
คําตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน เชํน คํารักษาพยาบาล  เงินสะสม  
เงินชํวยเหลือสวัสดิการอ่ืนๆ เงินโบนัส คําลํวงเวลา เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎
และอุปกรณ์ในการทํางาน เป็นต๎น 
ผู๎ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลํวงเวลา          
วันเสาร์  วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจําเป็นเรํงดํวน 

6.  สภาพการท างาน 
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่  ในการจัดการสินค๎า  การบริหาร
การตลาด  การบริหารเครือขํายและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

7.  คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน วุฒิการศึกษาหรือความรู้และทักษะท่ีเรียนรู้มาก่อน 

  - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทํา 

  ลักษณะทางกายภาพหรือความสามารถ 

  

- มีรํางกายแข็งแรง  มือและสมองสามารถทํางานพร๎อมกันได๎      
ตลอดเวลา และไมํเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคตํองานอาชีพ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ทํางานเป็นทีมได๎ 
- มีความละเอียดรอบคอบ  มีความจําดี  คลํองแคลํว  วํองไว  ชําง

สังเกต  มีความอดทน  ขยันหมั่นเพียร  มีความรับผิดชอบตํองาน  มี
ความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ 

- มีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 

8.  โอกาสในการมีงานท า 
มีโอกาสในการทํางานสูง  เป็นเจ๎าหน๎าที่จัดจําหนํายและกระจายสินค๎า
ในภาคเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระ  เนื่องจากความต๎องการของ
ผู๎บริโภคมีหลากหลายในสินค๎าและบริการ 

9. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
ผู๎ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ตําแหนํงตามกฎระเบียบที่วางไว๎ สํวนงานเอกชนนั้นเมื่อมีความสามารถ 
ความชํานาญ และระยะเวลาเพิ่มขึ้นก็จะได๎เลื่อนตําแหนํงและเงินเดือน
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถหารายได๎พิเศษ หากต๎องการความก๎าวหน๎า
ในอาชีพควรศึกษาตํอในระดับปริญญาตรี 

10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง พนักงานขาย  พนักงานสํงเสริมการขาย  พนักงานวิจัยตลาด 
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11. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน 

การศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 สถาบันราชภัฎ 
 สถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  

12. รหัสและชื่ออาชีพของการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพ 
(ประเทศไทย) 2544 ท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิการศึกษา 
วิชาชีพนี้ 

GVQ 5 การตลาด – งานการตลาด 

 เจ๎าหน๎าที่จัดจําหนํายและกระจายสินค๎า 

  

  

  

 
 
ที่มา :   ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ    

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ข. 
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 

(กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรของ  สอศ. 

   

หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

2411  นักบัญชี 

 2411.10 นักบัญชีทั่วไป ;  สมุห์บัญชี 

 2411.20 นักบัญชีเฉพาะสาขา 

 2411.30 ผู๎สอบบัญชี ;  ผู๎ตรวจสอบภาษี 

 2411.40 ผู๎ตรวจสอบภายใน 

3433  เจ๎าหน๎าที่บัญชี 

 3433.20 พนักงานบัญชี 

3434  ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับงานสถิติ  คณิตศาสตร์และงานอ่ืน ๆ  ผู๎ชํวยผู๎ประกอบวิชาชีพ
ด๎านสถิติ  คณิตศาสตร์และงานอ่ืน ๆ 

 3434.10 ผู๎ชํวยนักสถิติ 

 3434.40 ผู๎ชํวยนักบัญชี 

4114  เจ๎าหน๎าที่เคร่ืองคํานวณ  

 4114.20 เจ๎าหน๎าที่เคร่ืองคํานวณ  

4121  เจ๎าหน๎าที่ลงบัญชีและคํานวณ 

 4121.20 เจ๎าหน๎าที่ลงบัญชี  

 4121.30 เจ๎าหน๎าที่คํานวณต๎นทุนการผลิต 

 4121.40 เจ๎าหน๎าที่คํานวณคําจ๎าง 

 4121.90 เจ๎าหน๎าที่ลงบัญชีและคํานวณอ่ืนๆ 

4215  พนักงานเรํงรัดหนี้สินและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 

 4215.20 พนักงานเก็บคําเชํา 

 4215.30 พนักงานเรํงรัดหนี้สิน 

 4215.40 พนักงานเก็บเงิน (การกุศล) 
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 

(กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรของ  สอศ. 

   

หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

1224  ผู๎จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด๎านการค๎าสํงและค๎าปลีก  (ประเภท  G) 

 1224.20 ผู๎จัดการฝ่ายค๎าสํง 

 1224.30 ผู๎จัดการฝ่ายค๎าปลีก 

1233  ผู๎จัดการฝ่ายขายและการตลาด 

 1233.20 ผู๎จัดการฝ่ายขาย  , ผู๎จัดการฝ่ายสํงเสริมการขาย 

 1233.30 ผู๎จัดการฝ่ายการตลาด 

1314  ผู๎จัดการทั่วไปด๎านค๎าสํงและค๎าปลีก  (ประเภท  G) 

 1314.10 ผู๎จัดการทั่วไปด๎านค๎าปลีก 

 1314.20 ผู๎จัดการทั่วไปด๎านค๎าสํง 

 1314.30 เจ๎าของผู๎ดําเนินธุรกิจค๎าสํง 

 1314.40 เจ๎าของผู๎ดําเนินธุรกิจค๎าปลีก 

1316  ผู๎จัดการทั่วไปด๎านขนสํง  คมนาคม  และสถานที่เก็บสินค๎า  (ประเภท  I) 

 1316.20 ผู๎จัดการทั่วไปด๎านการขนสํง 

 1316.40 ผู๎จัดการทั่วไปด๎านคลังเก็บสินค๎า 

1317  ผู๎จัดการทั่วไปด๎านบริการทางธุรกิจ  (ประเภท  J,K) 

 1317.20 ผู๎จัดการทั่วไปด๎านบริการทางธุรกิจ 

2310  ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอนระดับวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  และสถาบันอุดมศึกษา 

 2310.50 ผู๎สอน  (สาขาวิชาการบริหารพาณิชยการและธุรกิจ) 

2320  ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอนระดับมัธยมศึกษา,  ผู๎สอนในระดับมัธยมศึกษา 

 2320.30 ผู๎สอนในระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ , ครู 

2412  ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านงานบุคลิการ และงานอาชีพ 

 2412.30 นักแนะแนว , เจ๎าหน๎าที่แนะแนว ; ที่ปรึกษาและแนะแนวการประกอบอาชีพ 

2419  ผู๎ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 

 2419.20 นักโฆษณา ; ผู๎สร๎างสรรค์งานโฆษณา 
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หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

 2419.30 เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์/นักประชาสัมพันธ์ 

 2419.35 เจ๎าหน๎าที่สร๎างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ 

 2419.40 นักวิเคราะห์ตลาด  

 2419.50 นักวิจัยตลาด  

 2419.60 นักการตลาด ; เจ๎าหน๎าที่การตลาด ; เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการขาย 

 2419.70 เจ๎าหน๎าที่บริหารงานลูกค๎า  

 2419.80 นักวางแผนงานการประชุม 

2451  นักประพันธ์  นักหนังสือพิมพ์  และนักเขียนอ่ืน ๆ 

 2451.65 นักเขียนบทโฆษณา 

2455  นักแสดง  ผู๎กํากับภาพยนตร์  ละครและอาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 2455.80 เจ๎าหน๎าที่ธุรกิจและผู๎ชํวยธุรกิจกองถํายรายการละครโทรทัศน์ 

3411  นายหน๎าค๎าหลักทรัพย์และการเงิน 

 3411.20 เจ๎าหน๎าที่การตลาด (หลักทรัพย์) 

 3411.30 เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 3411.40 ผู๎ให๎คําแนะนําการลงทุน ; ที่ปรึกษาการลงทุน ; ที่ปรึกษาการเงิน 

3412  ตัวแทนขายประกันภัย 

 3412.20 ตัวแทนประกันภัย ; นายหน๎าประกันภัย 

 3412.30 ผู๎รับประกันภัย 

3413  ตัวแทนการค๎าอสังหาริมทรัพย์ 

 3413.20 นายหน๎าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์   ;    ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 

3414  ผู๎ให๎คําปรึกษาด๎านการทํองเที่ยวและผู๎จัดนําเที่ยว 

 3414.20 ผู๎จัดเตรียมการทํองเที่ยว ;  ผู๎จัดนําเที่ยว 

 3414.30 ผู๎ให๎คําปรึกษาแนะนําการทํองเที่ยว 

3415  ตัวแทนฝ่ายขายด๎านเทคนิคและการค๎า 

 3415.20 ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 

 3415.25 พนักงานบริการลูกค๎า 

 3415.30 พนักงานขายด๎านเทคนิค 

 3415.40 ผู๎ให๎คําแนะนําและบริการหลังการขาย 

 3415.50 พนักงานเดินตลาด  
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หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

3416  ผู๎จัดซื้อ,  พนักงานจัดซื้อ 

 3416.10 ผู๎จัดซื้อ  ;  ผู๎ซื้อ 

 3416.20 ตัวแทนจัดซื้อ 

3417  ผู๎ประเมินคําและผู๎ขายทอดตลาด 

 3417.20 พนักงานประเมินราคา , พนักงานตีราคา 

 3417.30 พนักงานขายทอดตลาด 

 3417.40 พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ 

 3417.50 ผู๎เจรจาตกลงความเสียหาย 

 3417.55 ผู๎เจรจาตกลงคําสินไหมทดแทน 

3419  ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎านการเงินและการขายที่มิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 

 3419.20 ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎านการเงินและการขายที่มิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 

3420  ตัวแทนบริการทางธุรกิจและนายหน๎าทางการค๎า 

 3420.20 ตัวแทนบริการทางธุรกิจและนายหน๎าทางการค๎า 

3422  ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู๎รับจัดการขนสํงระหวํางประเทศ 

 3422.20 ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร ;  ตัวแทนออกของ/สินค๎า   

 3422.30 ตัวแทนผู๎รับจัดการขนสํงระหวํางประเทศ  

 3422.40 ตัวแทนสายเดินเรือ 

3423  ตัวแทนจัดหางาน 

 3423.20 นายหน๎าจัดหางาน 

3429  ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน๎าการค๎าซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 

 3429.10 ตัวแทนนายหน๎าขายบริการธุรกิจ 

 3429.30 ผู๎จัดจําหนํายสายหนังในประเทศ 

 3429.40 พนักงานขายโฆษณาและรายการ (สถานีวิทยุและโทรทัศน์) 

 3429.45 พนักงานขายโฆษณา , ตัวแทนขายโฆษณา   ( หนังสือพิมพ์      วารสาร  ฯลฯ) 

3471  นักออกแบบตกแตํงภายในหรือมัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิชย์ 

 3471.17 ชํางตกแตํงหน๎าร๎านและแสดงสินค๎า 
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หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

4131  เจ๎าหน๎าที่คลังสินค๎า 

 4131.20 ผู๎นําเข๎าหรือสํงออกสินค๎า 

 4131.20 ผู๎นําเข๎าหรือสํงออกสินค๎า 

 4131.30 เจ๎าหน๎าที่บันทึกสินค๎าคงคลัง 

 4131.40 เจ๎าหน๎าที่คลังพัสดุ 

 4131.45 เจ๎าหน๎าที่ชั่งน้ําหนักสินค๎า ;  เสมียนขนสํงสินค๎า 

4132  เจ๎าหน๎าที่วางแผนการผลิต 

 4132.30 เจ๎าหน๎าที่เตรียมวัสดุเพื่อการผลิต  ;  เจ๎าหน๎าที่จัดซื้อวัสดุ 

 4132.40 เจ๎าหน๎าที่จัดซื้อสื่อ 

5220  พนักงานขายของหน๎าร๎านและพนังานสาธิตสินค๎า 

 5220.10 พนักงานขายในสถานประกอบการค๎าสํง 

 5220.15 พนักงานขายในสถานประกอบการค๎าปลีก 

 5220.20 พนักงานขายสินค๎า  (ประจําร๎าน) ; พนักงานขายของหน๎าร๎าน 

 5220.30 พนักงานสาธิตสินค๎า ; ผู๎เสนอสินค๎าตัวอยําง ; ผู๎ชักชวนซื้อสินค๎า 

 5220.40 พนักงานประจําสถานีบริการน้ํามัน 

5230  ผู๎ขายสินค๎าในตลาดและแผงร๎านค๎า 

 5230.20 ผู๎ขายสินค๎าตามแผงร๎านค๎าและในตลาด 
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 

(กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรของ  สอศ. 

   

หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

3431  เลขานุการฝ่ายบริหารและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 

 3431.20 เลขานุการฝ่ายบริหาร 

 3431.30 เสมียนโต๎ตอบจดหมาย  ; พนักงานผู๎ชํวยงานโต๎ตอบจดหมาย 

 3431.35 เจ๎าหน๎าที่จัดทํารายงาน  (การดําเนินงาน) 

3439  ผู๎ปฏิบัติงานด๎านบริหารงานทั่วไปที่มิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อื่น 

 3439.20 เลขานุการบริหาร  (คณะกรรมการ) 

 3439.30 ผู๎ประสานงานจัดประชุม 

4111  เจ๎าหน๎าที่ชวเลขและพนักงานพิมพ์ดีด 

 4111.20 เจ๎าหน๎าที่ชวเลข 

 4111.30 เจ๎าหน๎าที่พิมพ์ดีด ; พนักงานพิมพ์ดีด 

4113  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล 

 4113.20 พนักงานบันทึกข๎อมูล  ;  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล 

4115  เลขานุการ 

 4115.20 เลขานุการ 

 4115.30 เลขานุการกองบรรณาธิการขําวโทรทัศน์ 

4141  เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด 

 4141.10 เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด 

 4141.20 เสมียน, เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บเอกสาร 

4143  พนักงานลงรหัส 

 4143.20 พนักงานลงรหัส  ;  พนักงานบรรณาธิกรณ์และรหัส 

 4143.30 พนักงานพิสูจน์อักษร  (ผู๎ตรวจบรู๏ฟ) 

4144  เจ๎าหน๎าที่สารบรรณและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 

 4144.20 เจ๎าหน๎าที่งานสารบรรณ  ;  เจ๎าหน๎าที่ชํวยกรอกแบบฟอร์ม 

4190  เจ๎าหน๎าที่สํานักงานอ่ืน ๆ 
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หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

 4190.10 เจ๎าหน๎าที่ ,  เสมียนพนักงานทั่วไป,  พนักงานธุรการ 

 4190.20 เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายบุคคล 

 4190.30 เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทะเบียน 

 4190.90 เจ๎าหน๎าที่สํานักงานอ่ืน ๆ 
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย) พ.ศ.  2544 

(กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรของ  สอศ. 

   

หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

  พนักงานธุรการทั่วไป,  เจ๎าหน๎าที่แผนธุรการ 

  พนักงานธุรการติดตํอราชการ  พนักงานธุรการงานพิมพ์ 

  เจ๎าหน๎าที่ประสานงานราชการ  เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์ 

  ธุรการ  ธุรการคอมพิวเตอร์,  พนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

  เจ๎าหน๎าที่บุคคล - ธุรการ  พนักงานพิมพ์เอกสาร  (คอมพิวเตอร์) 

  เจ๎าหน๎าที่ธุรการประจําสํานักงาน  พนักงานจัดเก็บเอกสาร 

  รับพิมพ์รายงาน  รับพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

  เจ๎าหน๎าที่งานเวชระเบียน,  พนักงานรับ - สํงเอกสาร 

1227  ผู๎จัดการด๎านบริการธุรกิจ  (ประเภท  J,K) 

 1227.20 ผู๎จัดการด๎านบริการธุรกิจ   

 1227.30 ผู๎จัดการด๎านการจัดประชุม 

1231  ผู๎จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร 

 1231.30 ผู๎จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป 

1232  ผู๎จัดการฝ่ายบุคคลและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

 1232.20 ผู๎จัดการฝ่ายบุคคล 

 1232.40 ผู๎จัดการฝ่ายฝึกอบรม 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 

(กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรของ  สอศ. 

   

หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

2132  โปรแกรมเมอร์,  นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 2132.10 โปรแกรมเมอร์  (นักเขียนโปรแกรม,  โปรแกรมเมอร์ระบบ) 

 2132.20 เว็บมาสเตอร์  (นักออกแบบเว็บไซด์) 

 2132.30 เจ๎าหน๎าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

3121  ผู๎ชํวยงานด๎านคอมพิวเตอร์ 

 3121.20 ผู๎ชํวยงานด๎านคอมพิวเตอร์ 

 3121.30 พนักงานขายด๎านไอที (ตัวแทนบริการไอที) 

3122  ผู๎ทํางานด๎านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 3122.10 ชํางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ 

 3122.20 ผู๎ปฏิบัติงานด๎านระบบคอมพิวเตอร์   (เจ๎าหน๎าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ , เจ๎าหน๎าที่บริการ
ประมวลผลข๎อมูล) 

4112  เจ๎าหน๎าที่เคร่ืองประมวลผลคําและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 

 4112.20 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์ ; เจ๎าหน๎าที่ประจําเคร่ืองประมวลผลคํา 

 4112.30 เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร์กราฟิก 
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 

(กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรของ  สอศ. 

   

หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

2320  ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอนระดับมัธยมศึกษา, ผู๎สอนในระดับมัธยมศึกษา 

 2320.20 ผู๎สอนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ , ครู 

 2320.30 ผู๎สอนในระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ , ครู 

 2320.90 ผู๎สอนในระดับมัธยมศึกษาอ่ืนๆ  , ครู 

4122  เจ๎าหน๎าที่สถิติและการเงิน 

 4122.30 เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อ ; เจ๎าหน๎าที่การเงิน 

 4122.40 เจ๎าหน๎าที่ประกันภัย 

4211  เจ๎าหน๎าที่เก็บเงินและเจ๎าหน๎าที่ขายตั๋ว 

 4211.20 เจ๎าหน๎าที่การเงิน 

 4211.30 เจ๎าหน๎าที่เก็บเงิน , แคชเชียร์ 

4212  เจ๎าหน๎าที่รับ-จํายเงินของธนาคาร และเจ๎าหน๎าที่ประจําเคาน์เตอร์กิจการอ่ืน ๆ 

 4212.20 เจ๎าหน๎าที่รับ-จํายเงินในธนาคาร 

 4212.30 เจ๎าหน๎าที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ 

4214  เสมียนโรงรับจํานําและผู๎ให๎กู๎ยืมเงิน 

 4214.30 ผู๎ให๎กู๎ยืมเงิน ,  นายหน๎าเงินกู๎ 
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย)  2544 

(กองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรของ  สอศ. 

   

หน่วย ตัวอาชีพ ชื่ออาชีพ/งานอาชีพ 

3131  ชํางภาพและเจ๎าหน๎าที่อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง 

 3131.18 ชํางภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

3472  ผู๎ประกาศทางวิทยุ  โทรทัศน์และอ่ืน ๆ 

 3472.20 ผู๎ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียง 

 3472.25 ผู๎ประกาศขําววิทยุกระจายเสียง 

 3472.30 ผู๎ประกาศรายการทางโทรทัศน์ 

 3472.35 ผู๎ประกาศขําวทางโทรทัศน์ 

 3472.40 นักจัดรายการวิทยุ , ผู๎ดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 

 3472.50 พิธีกรรายการโทรทัศน์ , ผู๎ดําเนินรายการโทรทัศน์ 

 3472.60 ผู๎พากย์บทภาพยนตร์ 

 3472.62 นักพากย์หรือผู๎บรรยายทางโทรทัศน์ 

 3472.65 ผู๎ให๎เสียงสปอตหรือสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง 

4222  พนักงานต๎อนรับและพนักงานบริการข๎อมูลขําวสาร  

 4222.10 พนักงานต๎อนรับทั่วไป 

 4222.20 พนักงานต๎อนรับ (โรงแรม) 

 4222.25 พนักงานรับจองห๎องพัก 

 4222.30 พนักงานต๎อนรับ  (สถานพยาบาล) 

 4222.40 พนักงานให๎ข๎อมูลขําวสารด๎านการทํองเที่ยว 

 4222.90 พนักงานต๎อนรับและพนักงานบริการข๎อมูลขําวสารอ่ืน ๆ 

4223  พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์   

 4223.30 พนักงานรับโทรศัพท์ 

 4223.90 พนักงานควบคุมแผงโทรศัพท์อื่น ๆ 

 
  

 


