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ค ำน ำ 
 

  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องอาศัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระดับรากหญ้า
หรือในระดับครอบครัวในท้องถิ่นข้ึนไป  และเศรษฐกิจของครอบครัวจะเจริญได้ย่อมต้องอาศัยคุณภาพของบุคคลในครอบครัว
นั้นๆ ปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีท าให้บุคคลพัฒนาคุณภาพขึ้นมาได้ก็คือการศึกษา การศึกษาจะช่วยให้คนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ 
มีความเฉลียวฉลาดที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การกระจายโอกาสทางการศึกษาจึงเป็นเสมือนหนึ่งการกระจาย
รายได้ให้แก่ประชาการที่ยั่งยืนและได้ผลที่สุด 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นตามหลักการของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จึงได้จัดท าคู่มือนักศึกษาขึ้น เพ่ือให้นักศึกษา    
ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาเอง เพราะในเล่มนี้จะมีทั้งแผนการเรียน ระเบียบต่างๆ ที่นักศึกษา
จะต้องทราบ หากนักศึกษาได้อ่านและท าความเข้าใจกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้โดยตลอดแล้ว จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
อย่างยิ่ง 
  ผู้จัดท าหนังสือคู่มือนักศึกษาจึงหวังว่า นักศึกษาจะได้ใช้หนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์  สมดังเจตนาและส าเร็จ
การศึกษาตามความประสงค์ของนักศึกษา 
 
 
 

ผู้จัดท า 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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สำรบัญ 
 

เรื่อง  หน้ำ 

ตอนที่  1   ควำมเป็นมำ  สถำนที่ตั้งวิทยำลัย   เกณฑ์กำรใช้หลักสูตร   

 ความเป็นมาของวิทยาลัย  2 

 สถานที่ตั้งวิทยาลัย  2 

 ปรัชญาวิทยาลัย  3 

 วิสัยทัศน์  3 

 พันธกิจ  3 

 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  3 

 หลักสูตรที่เปิดสอน  5 

 เกณฑ์การใช้หลักสูตรอนุปริญญา  8 

 เกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  10 

 เกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  14 

ตอนที่  2    กิจกรรมกำรเรียน  ระเบียบกำรวัดและประเมินผล   

 ขั้นตอนการเรียน  21 

 แนวทางการเรียนของนักศึกษา  21 

 กิจกรรมการเรียน การสอนภาคทฤษฎี  22 

 กิจกรรมการเรียน การสอนภาคปฏิบัติ  22 

 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  22 

 การวัดและประเมินผล  23 

 การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน  27 

 การพักการเรียน  การลาออก  29 

 การลงทะเบียนรายวิชา  29 

 การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา  30 

 การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน  31 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้ำ 
ตอนที่  3   สำขำวิชำกำรเรียน   แผนกำรเรียน   

 โครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญา  33 

 โครงสร้างหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  37 

 โครงสร้างหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  42 

ตอนที่  4   ระเบียบข้อบังคับวิทยำลัย   งำนปกครอง  งำนกิจกรรม     

 ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน  44 

 ระเบียบปกครอง  นักศึกษา  ปวช., ปวส.  49 

 งานกิจกรรม  53 

ตอนที่  5   กำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำวิทยำลัยชุมชน   

 ด้านงานวัดผลและประเมินผล/ด้านงานทะเบียน  54 
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สาส์นจากผู้บริหาร 
สวัสดี  นักศึกษำใหม่ที่รักทุกคน 
 ผม พร้อมด้วยคณะครู – อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร  ของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรทุกคน ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน  ด้วยความยินดียิ่ง รู้สึกดีใจ 
ท่ีผู้ปกครองและนักศึกษาได้ให้ ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการด าเนินงาน   
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแห่งนี้มากยิ่งขึ้น 
 จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะครู – อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรทุกคน 
ผมจึงมีความมั่นใจว่า การให้การศึกษาท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ การท ากิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการปลูกฝัง    
ด้านคุณธรรมจริยธรรมจะท าให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ เรียนและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยนักศึกษาต้องตั้งใจเรียน ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ    สิ่งท่ีวิทยาลัยฯ มุ่งหวังพัฒนา  
ให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ “คิดดี  ท าดี  มีจิตอาสา  พัฒนาชุมชน” ซึ่ง หมายถึง  
คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม ไม่สร้างความแตกแยก มีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ รู้จักให้อภัย คิดรอบคอบ  
อย่างมีเหตุผล ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

 สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคน จงพบแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียน
และประสบผลส าเร็จสมดั่งความหวังท่ีตั้งใจไว้ ทุกประการ 
 
          

                     (นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  ด้านการศึกษาข้อ 4 “จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้น  โดยเฉพาะในจังหวัด
ที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักการ“การศึกษาสร้างชาติ  สร้างคน และสร้างงาน”  ในสมัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม วัฒนชัยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2545  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้ งวิทยาลัยชุมชนในปีพ.ศ.2545 จ านวน 10 จังหวัด ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็น 1 ใน 10       
จังหวัดที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนครั้งแรก เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญา สถาบันวิทยาลัยชุมชนส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน มีคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนจากส่วนกลาง เป็นผู้ก าหนดนโยบายและสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติงาน       
ตามนโยบาย สภาวิชาการ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภาวิทยาลัยชุมชน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนมาจาก
การสรรหา วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่บริหารและด าเนินงานวิทยาลัยชุมชน เป็นการเสริมสร้างโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศัยกภาพของบุคลากรและชุมชน ส าหรับนโยบายและหลักการ
จัดตั้ง อีกทั้งการด าเนินงานวิทยาลัยชุมชนที่ส าคัญ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยไม่สร้างสถานศึกษาใหม่และให้ประชาชนมีส่วน
ส าคัญในการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอ านาจ การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เป็นนวัตกรรมทางการจัดการทรัพยากร  
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือให้การด าเนินงานมีความมั่นคง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง 
 ด้วยเหตุดังกล่าว การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจึงเป็นการโอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเลซึ่งเดิมสังกัด กองการศึกษา
อาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (18 มิถุนายน 2540 – 16 เมษายน 2545) ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ.2545 ใน
สมัย นายประดิษฐ์  บุดดีจีน เป็นผู้อ านวยการคนแรก ด าเนินการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  หลักสูตรอนุปริญญา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
และคุณภาพชีวิต (หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น) จัดในรูปแบบเครือข่าย(หน่วยจัดการศึกษา)  เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดพิจิตร ดังเช่น หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุ่นไผ่ภูมิเขตร)  หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง เปิดสอนนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปวช.และระดับปวส. หน่วยจัดการศึกษาเมืองเก่า วัดสามง่าม อบต.ปากทาง อ าเภอสากเหล็ก โรงเรียนวัดวังตะกู   
เปิดสอนระดับอนุปริญญา วันเสาร์ – อาทิตย ์

 ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนกระจายอยู่ 20 แห่งทั่วประเทศมีเพียง 2 แห่ง ที่มีการเปิดสอนภาคปกติ  ระดับปวช.และระดับปวส.       
คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  เนื่องจากโอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพ 

 

สถำนที่ตั้ง 

 ส านักงานวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร  ตั้งอยู่ที่  150   ถนนบางมูลนาก – โพทะเล ต าบลท่าบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร บนพื้นที่ดินจ านวน 120 ไร่ 

ควำมเป็นมำของวทิยำลัยชุมชนพิจิตร 
 



3 
 

  

วิทยาลัยชุมชนพิจติร 

PHICHIT COMMUNITY COLLEGE 

ปรัชญำของวิทยำลัยชุมชน 
 

“ วิทยำลัยชุมชน  พัฒนำคน  พฒันำท้องถิ่น ” 
 

วิสัยทัศน ์
 

 วิทยาลัยชุมขนพิจิตรเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าในการจัดการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น ทั้งวิชาการ และวิชาชีพเต็มรูปแบบ    
อย่างมีคุณภาพ 
 
 

พันธกิจ 
 

1. บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในรูปของกรรมการสภาวิทยาลัย 
2. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ประกาศนียบัตรวิชาช ีพ(ปวช.)   หลักสูตรระยะสั้น   
และฝึกอบรมด้านอาชีพ  เพ่ือเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. ศึกษาความต้องการของชุมชน  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
4. ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนทราบทุกปี 
 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ 
 

1. ให้การศึกษาอย่างมคีุณภาพในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานวิชาการส าหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญา  หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือถ่ายโอนไปศึกษาต่อในระดับปริญญา 
2. ให้การศึกษาและวิชาชีพในระดับอนุปริญญา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ (ปวช.)  
3. ให้การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ  ทักษะงาน  และทักษะชีวิตแก่บุคคลทั่วไป 
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เอกลักษณ์วิทยำลัยชุมชนพิจิตร 

“วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  เป็นสถาบันพัฒนาอาชีพของชุมชน” 

 
 

อัตลักษณ์วิทยำลัยชุมชนพจิิตร 

“คิดดี  ท าดี  มีจิตอาสา  พัฒนาชุมชน” 

 

 

วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่า ร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน ให้ผู้คนมีสุขลน้ดังใจที่ฝัน 

พวกเราพร้อมกัน มาร่วมสร้างสรรคช์ุมชนแข็งแรง ชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจ เดนิคู่กันไปดั่งใจที่ฝัน  

พัฒนาคนในชุมชนทอ้งถิ่นของฉัน เชือ้ชาตไิทยนั้นเรื่องลอืไกลไปท่ัวโลกา 

 

 

 

เพลง วิทยาลัยชุมชน 
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1. หลักสูตรอนุปริญญำ 

 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม   ได้แก ่

 สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ   ได้แก ่

 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 
 

3. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม  ได้แก่ 

 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม    ได้แก่ 

 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรทีเ่ปิดสอน   จ ำนวน  4   หลักสูตร 
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4. หลักสูตรฝึกอบรม 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 การใช้งาน Internet  เบื้องต้น 

 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 

 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 

 งานบริการจักรยานยนต์ 

 ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 

 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 

 ช่างบริการและบ ารุงรักษารถยนต์ 

 งานเคร่ืองยนต์เล็ก 

 เทคนิคการติดตั้งเคร่ืองเสียงรถยนต์ 

 งานบริการบ ารุงรักษาเครื่องกล 

 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 การท าอาหารเวียดนาม 

 งานบริการรถจักรยานยนต์ 

 ช่างตกแต่งรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

 ช่างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 

 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 

 ไทยสปา 

 การตัดผม – การม้วนโรล 

 การเสริมสวยทรงผมสตรี 

 การซอยผม 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 บัญชีธุรกิจบริการ 
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5. งำนบริกำรวิชำกำร 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

 ช่างตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 ช่างปะยาง 

 ขนมไทยในพิธีมงคล 

 เทคนิคการติดตั้งเคร่ืองเสียง 

 เทคนิคซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ 

 การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน 

 การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

  

วิทยาลัยชุมชนพิจติร 

PHICHIT COMMUNITY COLLEGE 

หลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 

อนุปริญญำ 
การจัดท าหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับอนุปริญญาได้ก าหนดเกณฑ์การใช้หลักสูตรไว้ดังนี้ 

 

1. ภำคกำรศึกษำ 
ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ  จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  คือ  1  ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ วิทยาลัยที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนใช้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ การก าหนดวันปิด – เปิด ภาคเรียนการศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  ส าหรับวิทยาลัยชุมชน  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น  สถานศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงก าหนดวันปิด – เปิดภาคการศึกษาได้  โดยให้
รายงานต่อคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนทราบ 
 

2.  เวลำในกำรศึกษำ 
 หลักสูตรระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร (3 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต    
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และไม่เกิน 9 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา  
 

3.  หน่วยกิต 
ใช้เกณฑ์มาตรฐานโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค   

3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค  

3.4 การท างานหรือการท ากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า   
45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 

4. กิจกรรม 

นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน ตาม
แผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดโดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
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5. กำรเข้ำศึกษำ 

ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช  2560 

6. กำรโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นรำยวิชำ 

ผู้เรียนที่ประสงค์จะขอโอนผลการเรียนหรือขอยกเว้นรายวิชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย   
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช  2560  
 

7. กำรประเมินผลกำรเรียน 

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช  2560  
 

8. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  ให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อที่ 21 และ ข้อที่ 22 ให้เป็น      
ไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช  
2560  

 
9. กำรแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หลักสูตรที่มีอยู่แล้ว และกำรพัฒนำหลักสูตรขึ้นมำใหม่ 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีตามมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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หลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักรำช  2557 
 

1. กำรเรียนกำรสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนดและน าผลการเรียนแต่ละ

วิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในการวางแผนและแก้ปัญหาและจัดการทรัพยาก ร          
ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเริ่มสิ่งใหม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อ่ืนและหมู่คณะ     
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืนมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล 
รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 
 
2. กำรจัดกำรศึกษำและเวลำเรียน 

2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติส าหรับผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า    
ในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาส่วนผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าต่าง
ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีการศึกษา 

2.2 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลา
เรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 

2.3 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5  
วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยก าหนดให้ 1 คาบ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที 
 
3. หน่วยกิต 

ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรระหว่าง 83 – 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง   เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่งโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่งโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยากร ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เท่ากับ         
4 หน่วยกิต 

3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้ำง 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  แบ่งเป็น  3  หมวดวิชา   และกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ดังนี้ 
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

4.1.1  กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
 1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 2)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
4.1.2  กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
 1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
4.1.3  กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
 1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 2)  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา  รายวิชาแต่ละหมวดวิชา  สถานศึกษาอาชีวหรือสถาบันสามารถจัดตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตาม
ความเหมาะสมตามยุทศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันต้องก าหนดรหัสวิชา  จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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5. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
เป็นการจัดกระบวนการการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการผลิตและ

หรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือการปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฎิบัติงานอาชีพ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศที่ท างานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะการสื่อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหาและการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

5.1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปแบบการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ   
4 หน่วยกิต โดยให้น ารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2. การตัดสินผลการเรียนและระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน  
การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนิงาน การประเมินผลและการจัดท ารายงาน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือ กลุ่มก็ได้ 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้นๆ โดยการจัดท าโครงการดังกล่าวต้องด าเนินการ ดังนี้ 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 และหรือ
ภาคเรียนที่ 4 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมง
เรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีที่ใช้รายวิชาเดียวหากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และ
โครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
7. กำรเข้ำเรียน 

ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติ  ดังนี้ 
7.1 พ้ืนความรู้ 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
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ผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา 

การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินผล   
การเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   

7.2 คุณสมบัติ 
คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   
 

8. กำรประเมินผลกำรเรียน 
เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557   
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9.1 สถานศึกษาศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน   
เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การท างาน ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการท างาน ทั้งนี้ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาน
ประกอบการจัดขึ้น 

9.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ  
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
 
10. กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร   

10.1  ไดร้ายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

10.2  ไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
10.3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
10.4 ไดเ้ข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
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11.  กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำรำยวิชำ กลุ่มวิชำและกำรอนุมัติหลักสูตร 
11.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานบันการอาชีวศึกษา หรือ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11.2 การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
11.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
11.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถด าเนินการได้โดยต้อง

รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
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หลักเกณฑ์กำรใช้ 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 

 
1. กำรเรียนกำรสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่ก าหนดและน าผลการเรียนแต่ละ
วิธีมาประเมินผลร่วมกันได้สามารถเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงานมีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตส าคัญและบริบทต่างๆที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่
เป็นงานประจ าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่สามารถให้ค าแนะน าแก้ปัญหาเฉพาะด้านและรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่มรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 
 
2. กำรจัดกำรศึกษำและเวลำเรียน 

การจัดการศึกษาในระบบปกติใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษาการจัดเวลาเรียนให้ด าเนินการดังนี้ 
2.1 ในปีการศึกษาหนึ่งๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคภาคเรียนละ18 สัปดาห์โดยมีเวลา

เรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนดและสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่
เห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วันๆละไม่
เกิน 7 ชั่วโมงโดยก าหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาท ี

 
3. หน่วยกิต 

ให้มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิตการคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้ 
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ1 หน่วยกิต 
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมงเท่ากับ 4 หน่วยกิต 
3.6 การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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4. โครงสร้ำง 
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้ 
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4.5 จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชา

และสาขาวิชารายวิชาแต่ละหมวดวิชาสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและหรือพัฒนา
ได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องก าหนดรหัสวิชาจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 
5. กำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการผลิตและหรือ
ภาคบริการหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้ว
ระยะเวลาหนึ่งทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพเครื่องมือเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและบรรยากาศการท างานร่วมกันส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนท าได้คิดเป็นท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการท างานและ       
การประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องด าเนินการดังนี้ 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในรูปของการฝึกงานในสถาน
ประกอบการแหล่งวิทยาการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมงก าหนดให้มีค่าเท่ากับ       
4 หน่วยกิตกรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์ทักษะวิชาชีพสามารถน ารายวิชาในหมวดวิชา
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ทักษะวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิ จหรือหน่วยงานของรัฐได้โดยใช้
เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าบูรณาการความรู้ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าการวางแผนการก าหนดขั้นตอน
การด าเนินการการด าเนินงานการประเมินผลและการจัดท ารายงานซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของโครงการนั้นๆโดยการจัดท าโครงการดังกล่าวต้องด าเนินการดังนี้ 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับ
สาขาวิชาในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจ านวน4 หน่วยกิตใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมงทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์กรณีที่ใช้รายวิชาเดียวหากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 2 รายวิชาคือโครงการ 1 และโครงการ 2ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์               
ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและระดับผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. กำรศึกษำระบบทวิภำคี 
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามจุดหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปก าหนด
รายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึกจัดท าแผนฝึกอาชีพการวัดและการประเมินผล ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะ
งานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วย 
ก็ได้ 
 
8. กำรเข้ำเรียน 

ผู้เข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพ.ศ. 2562 
 
9. กำรประเมินผลกำรเรียน 

เน้นการประเมินสภาพจริงทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพ.ศ. 2562 
 



18 
 

  

วิทยาลัยชุมชนพิจติร 

PHICHIT COMMUNITY COLLEGE 

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน

เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมระเบียบวินัยการต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติดส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์การท างานปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกใช้กระบวนการกลุ่มในการท า
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผล
และปรับปรุงการท างานท้ังนี้ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพ.ศ. 2556 

 
11. กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

11.1 ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

11.2 ไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
11.3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
11.4 ไดเ้ข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
 

12. กำรพัฒนำรำยวิชำในหลักสูตร 

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิตสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มวิชา       
ของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
สาระของกลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศึกษากลุ่มวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาในสัดส่วนที่ เหมาะสมโดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้นๆเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์   
ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเฉพาะและหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ    
ของสถานประกอบการชุมชนท้องถิ่นหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
หรือเพ่ือการศึกษาต่อทั้งนี้การก าหนดรหัสวิชาจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
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13. กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำรำยวิชำกลุ่มวิชำและกำรอนุมัติหลักสูตร 

13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมสถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้โดยต้อง

รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

14. กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจนอย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ 
14.1 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลักสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
14.4 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและ

สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี
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ขั้นตอนกำรเรียน 
1. สมัครเรียน ตามสาขาวิชาที่เปิด (เลือกเรียน ได้  1  สาขาวิชา) 
2. สอบคัดเลือก    
3. ประกาศผล 
4. รายงานตัว 
5. ลงทะเบียนเรียน 
6. ปฐมนิเทศ 
7. รับตารางเรียน เข้าเรียนตามวันเวลาที่ก าหนด จนครบหลักสูตร 
8. ตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน (ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา) 
9. ท าเรื่องขอจบ (ยื่นค าร้องขอจบที่งานทะเบียน) 
10. รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา 
 

แนวทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 
นักศึกษำจะต้อง 
1. มีความต้องการและพร้อมที่จะเรียน 
2. เข้าใจในข้อตกลงอย่างชัดเจนทุกรายวิชาที่จะเรียน 
3. บันทึกหลังคาบเรียนทุกรายวิชา 
4. ตอบค าถาม 3 ข้อ ทุกรายวิชา คือ 

4.1 หัวข้อที่เรียนวันนี้ คืออะไร 
4.2 ให้บอกสิ่งที่ส าคญัที่จ าได้ในชั่วโมงนี้อย่างน้อย 3 ข้อ 
4.3 มีข้อสงสัยอะไร  ที่ยังไม่เข้าใจในการเรียนชั่วโมงนี้ 

5. ท าแบบฝึกหัด/ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
6. ประชุมสรุปสาระการเรียนรู้ ทุกสัปดาห์ 
7. น าเสนอผลงาน/รายงาน 
8. ตรวจสอบผลความก้าวหน้าผลการเรียน 
9. ทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ 
10. ประเมินการสอนของคร ู
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กิจกรรมกำรเรียนภำคทฤษฎี 
1. ตั้งใจรับฟังครูสอน 
2. ท าความเข้าใจในค าแนะน าของครู 
3. ท าแบบฝึกหัด 
4. สอบถามเมื่อไม่เข้าใจ 
5. พยายามท าตามที่ครูแนะน า 
6. บันทึกหลังการเรียน 
7. ทบทวนก่อนสอบ 
8. ท าใจให้เบิกบานและตั้งใจท าข้อสอบ 

 

กิจกรรมกำรเรียนภำคปฏิบัติ 
1. เตรียมพร้อมปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาใบงาน/ค าสั่งจนเข้าใจ 
3. เตรียมสถานที่/อุปกรณ์ให้พร้อม 
4. ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ 
5. ตรวจสอบผลงาน 
6. ถามครู อาจารย์ และ ประปรุงสิ่งที่บกพร่อง 
7. ท างานต่อเนื่องจนเสร็จงาน 
8. ดูแลความเรียบร้อย อุปกรณ์/บริเวณท างาน 
9. บันทึกงาน 
10. ส่งงานให้ตรวจขั้นสุดท้าย 

 

กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ ส ำหรับนกัศึกษำปกติ 
1. เรียนรายวิชาตามหลักสูตร 
2. ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
3. ฝึกปฏิบัติงานให้ช านาญ 
4. มีการสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในอาชีพเป็นอย่างดี 
5. มีสุขภาพ อนามัยดี 
6. มีวินัยและกิจนิสัยที่ดี 
7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
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8. ร่วมกิจกรรมสม่ าเสมอ 
9. เล่นกีฬา 
10. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้อง พร้อมดูแลรักษา 
11. บูรณาการ รายวิชาเป็นโครงการ / โครงงาน 
12. ฝึกงาน 
13. ประเมินผล 
14. ส าเร็จการศึกษา 
15. น าไปใช้ในชีวิตจริง 
 

กำรพฒันำทักษะกำรเรียนรู้ ส ำหรับนักศึกษำทีส่ถำนภำพตำ่งกัน 
1. ประมวลประสบการณ์ / DATA   เป็นข้อมูล  INFORMATION 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเป็นความรู้  KNOWLEDGE / WISDOM 
3. วัดค่าความรู้เป็นคะแนน  SCORE 
4. ประเมินผลคะแนนเป็นเกรด  CREDIT 
5. รวบรวมเกรด สู่การส าเร็จการศึกษา   CERTIFICATE 
6. ยกระดับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กำรวัดและประเมินผลของอนุปริญญำ และ ปวส. ปวช. 
1. หลักสตูร อนุปริญญำ 
กำรแสดงผลกำรเรียน 
 ให้ใช้ตัวอักษรแสดงระดับผลการเรียนเป็นรายวิชา ดังนี้ 

ระดับผลกำรเรียน ค่ำระดับผลกำรเรียน ควำมหมำยของผลกำรเรียน 
A  4.00 ดีเยี่ยม  (Excellent) 
B + 3.5 ดีมาก   (Very   Good) 
B  3.0 ดี     (Good) 
C + 2.5 ค่อนข้างดี  (Above  Average) 
C  2.0 พอใช้   (Average) 
D + 1.5 อ่อน   (Below  Average) 
D  1.0 อ่อนมาก   (Poor) 
F  0 ตก   (Fall) 
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S  - ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใจ 
U  - ผลการเรียนอยู่ในระดับไม่พอใจ 
P  - ผลการเรียนอยู่ในระดับผ่าน  (Pass) 
W  - ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน 

(Withdrawal) 
I  - ผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 

Au  - การร่วมฟังไม่มีการประเมินผล ไม่นับหน่วยกิต
เพ่ือการจบหลักสูตร 

 

เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรเรียน 
 

ระดับผลคะแนน เกรด 
80  – 100 A  
75  –  79 B + 
70  –  74 B  
65  –  69 C + 
60  -   64 C  
55  -   59 D + 
50  -  54 D  
0  -  49 F  

 

 
ระดับผลกำรเรียน  S  และ  U    ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่นับจ านวนหน่วยกิตและไม่น าไปหาค่าผลการเฉลี่ย 
ระดับผลกำรเรียน  P ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการเทียบยกเว้น ให้นับหน่วยกิตในการขอการศึกษา 
 แต่ไม่น าจ านวนหน่วยกิตไปรวมค่าระดับผล คะแนนเฉลี่ย 
ผู้ที่ได้รับผลกำรเรียน  I ให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 
 

 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้ 
- รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ 
- เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว ได้ผลการเรียนระดับ F ให้เรียนซ้ า ถ้าเป็นรายวิชาบังคับ  ถ้าเป็นรายวิชาเลือก

จะเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
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 การจบหลักสูตรให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
- ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงการสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละโปรแกรมวิชา 
- ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 ให้สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและให้คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน อนุมัติการจบหลักสูตร โดยให้อธิบาย
และหัวหน้าสถานศึกษาที่เปิดสอนทั้งโปรแกรมวิชาเป็นผู้ลงนามในใบระเบียนแสดงผลการเรียนและอนุปริญญาบัตร 

ความในวรรคหนึ่ง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนบางรายวิชาให้ส่งผลการเรียนไปที่สถานที่รับผิดชอบทั้งโปรแกรมวิชา   
ทั้งนี้ให้สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบทั้งโปรแกรมวิชา เป็นผู้จัดท าใบระเบียนแสดงผลการเรียนและอนุปริญญาบัตร 

 นักศึกษาจะเรียนซ้ า หรือเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน D เพ่ือสอบปรับค่าระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้นได้ 

 การค านวณค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
-  ให้คูณหน่วยกิตด้วยค่าระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชาแล้วรวมกัน และหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา   

ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง ไม่ปัดเศษ 
-   การค านวณค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยมี 2 ประเภท  คือ 
 ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน ให้ค านวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนนั้น 
 ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนถึง  

ภาคเรียนที่เพ่ิงสิ้นสุดลง 
 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาเรียนซ้ า หรือเรียนแทนให้น าหน่วยกิตของรายวิชานั้นค านวณเพียงครั้งเดียว 

 สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีก าหนด ซึ่งต้องการเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
- ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนด 
- เอกสารการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2. หลักสูตร ประกำศนียบัตรวิชำชีพ และ ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
กำรแสดงผลกำรเรียน 
 ให้ใช้ตัวอักษรแสดงระดับผลการเรียนเป็นรายวิชา ดังนี้ 
 

ค่ำระดับผลกำรเรียน ควำมหมำยของผลกำรเรียน ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4.0 ดีเยี่ยม  (Excellent) 80  – 100 
3.5 ดีมาก   (Very   Good) 75  –  79 
3.0 ดี     (Good) 70  –  74 
2.5 ค่อนข้างดี  (Above  Average) 65  –  69 
2.0 พอใช้   (Average) 60  -   64 
1.5 อ่อน   (Below  Average) 55  -   59 
1.0 อ่อนมาก   (Poor) 50  -  54 
0 ตก   (Fall) 0  -  49 

 

 รายวิชาใดท่ีแสดงระดับผลการเรียน ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร.หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80      

โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช้เหตุสุดวิสัย 
ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ส. หมายถงึ  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ถ.พ. หมายถึง  ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินผลการเรียน 
  ท. หมายถงึ  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง   ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง   
ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชาไม่สมบูรณ์ภายในภาค

เรียนถัดไป 
   ผ. หมายถงึ   ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด และผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถงึ   ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 
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 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
- มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  (ไม่ผ่าน) 
- ได้ ข.ร. 
- ได้ ข.ป. 
- ได้ ข.ส. 
- ได้ ถ.ล. 
- ได้ ถ.พ. 
- ได้ ท. 
- ได้ ม.ท. 

 นักศึกษาท่ีท าการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ 
- ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ 
- ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น   
- ให้ไดร้ะดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น 

 ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมินทดแทนส่วนที่ขาดภายใน  10 วัน  
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน  (ม.ท.)  
ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือ สถานประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้  ให้ประเมิน
ทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายในภาคเรียนถัดไป 

 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

 ให้ระดับผลการประเมินในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้ 
ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

      ไม่ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

กำรพ้นสภำพและคืนสภำพนักเรียน 
ข้อ 1. การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 

(1) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2) ลาออก 

(3) ถึงแก่กรรม 

(4) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
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ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ พิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอ่ืนที่แสดงว่า ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน หรือรับการฝึก
อาชีพ 

ข.  ไม่ยื่นค าขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพตามข้อ 19 
ค.  ไม่มาติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน 
ง.  ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
จ.  ขาดพ้ืนความรู้ข้อ 7. หรือข้อ 8. แห่งระเบียบนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง 

ข้อ 2. ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ  1 (3) , 1 (5) ก , 1 (5) ข  และข้อ 8. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเรียน    
ในสถานศึกษา หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาแห่งนั้นภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้น
สภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 3. การขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเรียนตามข้อ 2. ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
(3) ให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมิน และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฎอยู่ในหลักสูตรนี้มานับรวม เพ่ือพิจารณา

ตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

กำรพักกำรเรียน 
ข้อ 4. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาต ให้นักเรียนลาพักการเรียน หรือฝึกอาชีพได้ตาม         

ที่เห็นสมควร เมือ่มีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 
(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ      

ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอ่ืนๆ อันควรแก่การส่งเสริม 
(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว 

นักเรียนที่ลาพักการเรียนต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียน ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
แต่ถ้านักเรียนได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนส าหรับภาคเรียนนั้นแล้ว ก็ไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนส าหรับ
ภาคเรียนนั้นอีก 
 ถ้ามีนักเรียนลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี สถานศึกษาและหรือ
สถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักเรียนอ่ืนเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 5. นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา  
หรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรองส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว   
จึงพักการเรียนได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 
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ข้อ 6. สถานศึกษา สั่งให้นักเรียนพักการเรียนได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หรือระเบียบข้อบังคับ 
ของสถานประกอบการ 

ข้อ 7. การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนและการสั่งให้นักเรียนพักการเรียน ให้สถานศึกษาท าหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 8. นักเรียนที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พัก
การเรียน หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นค าขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐาน การอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พัก 
การเรียนต่อหัวหน้าสถานศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วัน ถัดจากวันครบก าหนด เมื่อได้รับอนุญาตก็ให้กลับเข้าเรียนได้ หากพ้น
ก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสถาพนักเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 
 

กำรลำออก 
ข้อ 9. นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง การลาออกเว้นแต่ที่บรรลุนิติภาวะ 
ข้อ 10. นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียน

มาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 
 

กำรลงทะเบียนรำยวิชำ 
ข้อ 11. สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อน วันเปิดภาคเรียน 
ข้อ 12. การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ควบคุมการฝึก 
ข้อ 13. นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษาก าหนด โดยแจ้งความประสงค์ว่าจะให้

วิธีการเรียนใด พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนลงทะเบียนแทนก็ให้สถานศึกษา

พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
นักเรียนที่มีเหตุขัดข้องทางการเงิน ประสงค์ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาก็ให้ผู้ปกครองยื่นค าร้อง   

ของผ่อนผันต่อหัวหน้าสถานศึกษา โดยช าระในภาคเรียนหนึ่งๆ ได้ 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายต้องช าระก่อนวันประเมินผลปลาย
ภาคเรียน เพ่ือสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ทั้งนี้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป 

ข้อ 14. สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายในข้อบังคับก าหนดตามข้อ 11. ก็ได้ โดยให้สถานศึกษา
ก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักเรียนต้องเสียค่าปรับ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา 
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ข้อ 15. นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อลาพัก
การเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา 

ข้อ 16. นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั้งนี้นับรวมกิจกรรม 2 ชั่วโมง   
ใน 5 ภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากท่ีก าหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา 

ข้อ 17. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือในความควบคุม      
ของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต ที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  
และลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วย กิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

 

กำรเปลี่ยน  กำรเพิ่ม  และกำรถอนรำยวิชำ 
ข้อ 18. นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรอืขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท าภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิด

ภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องการะท าภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณา เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
การขอเปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และหรือครูฝึก และอาจารย์    

ที่ปรึกษา และหรือผู้ควบคุมการฝึก 
ข้อ 19. การถอนรายวิชาภายในก าหนด ตามข้อ 18. ในลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน 
การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ 18. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ลงอักษร “ถ.น.”      

ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.” 
 

กำรเรียนโดยไม่นับจ ำนวนหน่วยกิตมำรวม 
เพื่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

ข้อ 20. สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการเสริมความรู้ โดยไม่นับ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 

ข้อ 21. เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนและได้ระดับผลการเรียนผ่าน ให้บันทึก “ม.ก” ลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน ไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้นและให้ถือเป็นการสิ้นสุดส าหรับการเรียน
รายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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กำรขออนุญำตเลื่อนกำรประเมิน 
ข้อ 22. นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาอาจ

อนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณี ต่อไปนี้ 
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน 

(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 

(3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอ่ืน 

โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 

(4) มีความจ าเป็นอย่างอ่ืน โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่าง

แท้จริง 

ข้อ 23. นักเรียนที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องยื่นค าร้องพร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อ
สถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระท าได้ให้สถานศกึษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

 ข้อ 24. นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันก าหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556) 

 ข้อ 25. ถ้าเป็นกรณีที่สามารถก าหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษาก าหนดวันประเมินไว้ในหนังสืออนุญาตให้เลื่อน 
การประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระท าได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนซึ่งพร้อมที่จะรับการประเมินยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือขอ
เข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมินทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันก าหนดการประเมินสรุปผลการเรียน
ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการเรียนและให้สถานศึกษาท าการประเมิน
ตัดสินผลการเรียน (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556) 

ข้อ 26. กรณีหัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ในบันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนในช่อง “ผลการเรียน” 
และให้นักศึกษาเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถด าเนิน   
การได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียน
ถัดไป (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงพุทธศักราช 2557) 

การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียนให้สถานศึกษาท าเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักเรียน
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แผนกำรจัดกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญำวิทยำลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักรำช  2561 

 
1. ชื่อหลักสูตร อนุปริญญำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Associate Program in Business Computer 
    ชื่อย่อ   :     อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  A.(Business Computer)  
 
2. ปรัชญำของหลักสูตร 

สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจทางคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในทางธุรกิจ  
3. มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในธุรกิจ 
4. สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพ่ือด าเนินงานทางธุรกิจ 
5. สามารถคิดวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
4. โครงสร้ำงหลักสูตร 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 2.1   วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน  21 หน่วยกิต 
 2.2   วิชาชีพ    จ านวน  36 หน่วยกิต 
                2.2.1   วิชาบังคับ  จ านวน  24 หน่วยกิต 
                2.2.2    วิชาเลือก  จ านวน  9 หน่วยกิต 
                2.2.3    วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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1. ชื่อหลักสูตร อนุปริญญำ สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 
Associate Degree in Local Government 

ชื่อย่อ   :      อ.(การปกครองท้องถิ่น) 
   A.(Local Government)  
 
2. ปรัชญำของหลักสูตร 

ประชาชนเข้มแข็ง ร่วมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลย์ของชุมชนและท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาท้องถิ่น ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหารจัดการท้องถิ่น 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การปกครองท้องถิ่น 
3. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการท้องถิ่น และมีภาวะผู้น า  
4. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
5. มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิดเชิงวิพากษ์ 

 
4. โครงสร้ำงหลักสูตร 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   57     หน่วยกิต 

2.1   วิชาแกน    จ านวน       18 หน่วยกิต 
2.2   วิชาเฉพาะด้าน   จ านวน  39 หน่วยกิต 

           2.2.1   วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต 

           2.2.2    วชิาเลือก  จ านวน  6 หน่วยกิต 

           2.2.3    วชิาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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1. ชื่อหลักสูตร อนุปริญญำ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
Associate Degree in Early Childhood Education 

  ชื่อย่อ   :      อ.(การศึกษาปฐมวัย) 
   A.(Early Childhood Education)  
 
2. ปรัชญำของหลักสูตร 

พลังความรัก  การดูแล การพัฒนา และการสร้างสรรค์พลังการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของชุมชนและ
สังคม 

 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู   
2. มีความรู้ เข้าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  และทักษะการแก้ปัญหา 
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์ การดูแล พัฒนา และการเรียนรู้ส าหรับเด็กแบบองค์รวม 

 
4. โครงสร้ำงหลักสูตร 

หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม 
วิชา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   58     หน่วยกิต 

2.1   วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน       12 หน่วยกิต 
2.2   วิชาชีพ    จ านวน  46 หน่วยกิต 

           2.2.1   วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า   33     หน่วยกิต 

           2.2.2    วชิาเลือก  จ านวน  9 หน่วยกิต 

           2.2.3    วชิาการฝึกงาน  จ านวน  4 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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แผนกำรจัดกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักรำช 2556 

 
1. ชื่อหลักสูตร อนุปริญญำ สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 

Associate Degree in General Management 
  ชื่อย่อ   :      อ. (การจัดการทั่วไป) 

   A. (General Management) 
 
2. ปรัชญำของหลักสูตร 

มุ่งพัฒนาด้านการจัดการ เน้นจริยธรรมทางธุรกิจ สร้างสรรค์อาชีพเพ่ือชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักทฤษฎีของศาสตร์ทางธุรกิจ 
2. มีความช านาญในหน้าที่งานด้านต่าง ๆ ของศาสตร์การจัดการธุรกิจ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
4. สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารไปใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนบุคคลได้ 
5. มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในการท างานร่วม 
กับผู้อ่ืน 
6. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ เพ่ือให้มีแนวคิดที่สมบูรณ์มากขึ้น 

 
4. โครงสร้ำงหลักสูตร 

หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่ม 
วิชา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30     หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   57     หน่วยกิต 

2.1   วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน       21 หน่วยกิต 
2.2   วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

           2.2.1   วิชาบังคับ  จ านวน   27     หน่วยกิต 

           2.2.2    วชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

           2.2.3    วชิาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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โครงสร้ำงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
พุทธศักรำช 2557 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ 
รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 
 จ ำนวนหน่วยกิต 

หมวดวิชำ 

สำ
ขำ

งำ
นก

ำร
บัญ

ชี 
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ขำ
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ขำ
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ยำ
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นต
์ 

สำ
ขำ

งำ
นฟ

้ำก
 ำล

ัง 

สำ
ขำ

งำ
นอิ

เล
็กท

รอ
นิก

ส์อุ
ตส

ำห
กร

รม
 

1. หมวดวิชำทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่ำ 21 21 21 21 21 
 1.1กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 9 9 9 9 
 1.2กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  6 6 6 6 6 
 1.3กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต  6 6 6 6 6 
2. หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 56 56 56 59 57 
 2.1กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  15 15 15 18 15 
 2.2กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  21 21 21 21 22 
 2.3กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 12 12 12 12 
 2.4ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  4 4 4 4 4 
 2.5โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4 4 4 4 4 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 6 6 6 6 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
  รวมไม่น้อยกว่ำ 83 83 83 86 84 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี 

(สาขางานการบญัช)ี 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี ต่อไปนี้ 
รหัส ชื่อวิชำ หน่วยกิต (ชั่วโมง) 

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 3 4 
3200-0002 หลักการขาย 3 3 
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3 3 
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 3 4 
3200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 3 4 

รวม 15 18 

 

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี 

(สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ต่อไปนี้ 
รหัส ชื่อวิชำ หน่วยกิต (ชั่วโมง) 

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น1 3 4 
3200-0002 หลักการขาย 3 3 
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3 3 
3200-0010 คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา 3 4 
3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 3 4 

รวม 15 18 
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี 

(สาขางานเทคนิคยานยนต์) 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชำ หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 2 6 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4 
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 4 
3100-0004 วัสดุช่าง 2 2 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 2 4 
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 4 
3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 2 4 
3101-0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 2 4 
3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 3 7 
3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ 2 4 

รวม 21 43 
 

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี 

(สาขางานไฟฟ้าก าลงั) 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่นหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไ่ม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้ 

รหัส ชื่อวิชำ หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 2 6 

3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4 
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 4 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 2 4 
3104-0001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 2 4 
3104-0002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 3 5 
3104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 2 4 
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3104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 3 7 
3104-0005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 3 7 

รวม 21 45 
 
 

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี 

(สาขางานอเิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม) 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชำ หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 2 6 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4 
3100-0006 งานช้ินส่วนเครื่องกลทั่วไป 2 4 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 2 4 
3105-0001 งานพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 3 5 
3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 2 3 
3105-0003 งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 2 4 
3105-0004 งานพ้ืนฐานวงจรพัลส์และดิจติอล 2 4 
3105-0005 งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ3 5  

รวม 22 34 
 

 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชพี 

(สาขางานเทคนิคโลหะ) 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืนหรือ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชำ หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 2 6 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 4 
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 2 4 
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3100-0004 วัสดุช่าง 2 2 
3100-0006 งานช้ินส่วนเครื่องกลทั่วไป 2 4 
3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 3 
3103-0001 กระบวนการเชื่อม 2 2 
3103-0002 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 2 6 
3103-0003 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลมุ 2 6 
3103-0004 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 6 

รวม 20 43 
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โครงสร้ำงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
พุทธศักรำช  2562 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2562   จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา
ต่างๆ  รวมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต  และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

หมวดวิชำ 

จ ำนวนหน่วยกิต 

สำ
ขำ

งำ
นก

ำร
บัญ

ชี 

สำ
ขำ

งำ
นค

อม
พิว

เต
อร

์ธุร
กิจ

 

สำ
ขำ

งำ
นย

ำน
ยน

ต์ 

สำ
ขำ

งำ
นฟ

้ำก
 ำล

ัง 

สำ
ขำ

งำ
นอิ

เล
็กท

รอ
นิก

ส์ 

สำ
ขำ

งำ
นโ

คร
งส

ร้ำ
ง 

1. หมวดวิชำทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่ำ 22 22 22 22 22 22 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3 3 3 3 3 3 
 1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 6 6 6 6 6 
 1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 4 4 4 4 4 
 1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 4 4 4 4 4 
 1.5  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 3 3 3 3 3 
 1.6  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 2 2 2 2 2 
2. หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 71 71 71 71 71 71 
 2.1กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  21 21 21 21 21 21 
 2.2กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  24 24 24 24 24 24 
 2.3กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 18 18 18 18 18 
 2.4ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  4 4 4 4 4 4 
 2.5โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  4 4 4 4 4 4 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 10 10 10 10 10 10 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

รวมไม่น้อยกว่ำ 103 103 103 103 103 103 
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ระเบียบกำรปกครอง  
นักศึกษำวิทยำลัยชุมชนพิจิตร ปีกำรศึกษำ 2559 

ส ำหรับนักศึกษำ  ปวช. และ ปวส. 
 

กำรแต่งกำย 
 การแต่งกายที่เหมาะสมกับการมาเรียนในวิทยาลัยฯ ตามระเบียบหรือข้อตกลง ถือเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียน-นักศึกษา
ได้แต่งกายถูกกับกาลเทศะ มีวินัย เป็นเกียรติกับตนเองกับ ครู-อาจารย์ และให้เกียรติกับวิทยาลัยฯ ของเราซึ่งเป็นสถาบันผลิตช่าง    
อันควรแก่การภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียน – นักศึกษา มีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากคนหนุ่ม คนสาวในวัยเดียวกันซึ่งไม่อาจ
มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน  แนวทางในเรื่องมีดังนี้ 
 
1. เครื่องแบบนักศึกษำชำย 

1.1 เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอดสาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม. ให้กระดุมเสื้อสีขาวขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงศอกมีกระเป๋าขนาดกว้าง 8 - 12 ซม. และลึก 10-15 ซม. พอเหมาะกับ
ขนาดของเสื้อ  ติดราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า เวลาสวมใส่ให้เก็บชายเสื้อสอดไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 

1.2 กำงเกงแบบสุภาพ ไม่รัดรูป สีกรมท่า มีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ขายาวเพียงข้อเท้า เมื่อยืน
ตรงและวัดเส้นรอบวงที่ปลายขา 43 - 50 ซม. ผ่าตรงหน้ากางเกงติดซิปมีกระเป๋าข้างตรงแบบตะเข็บข้างละ 1 ใบ        
มีกระเป๋าหลังติดในตัวกางเกงปิดกระเป๋าด้วยกระดุมสีดหรือสีเดียวกับกางเกงก็ได้ 

1.3 เข็มขัดเข็มขัดหนังสีด ากว้าง 3.5  ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด หัวเข็มขัดเป็นโลหะเครื่องหมายตราของวิทยาลัยฯ  
กว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม. 

1.4 รองเท้ำ-ถุงเท้ำใช้รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีด าสนิท ชนิดหุ้มส้นมีเชือกผูกไม่มีลวดลาย ไม่มีขอบเป็นสีอ่ืนรูปทรง
รองเท้าต้องสุภาพ ใช้ถุงเท้าสีด าหรือสีเดียวกับกางเกงถุงเท้าต้องมีสีด าตลอดไม่มีลวดลาย 

 
2. เครื่องแบบนักศึกษำหญิง 

2.1 เสื้อแบบคอเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม. มีดุมโลหะขาวดุมเครื่องหมาย

ของวิทยาลัยฯ แขนสั้นปล่อยธรรมดายาวเพียงเหนือข้อศอก สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ที่อกเสื้อเบื้องขวาติดเข็ม

กลัดมีเครื่องหมายของวิทยาลัย ฯ 

2.2 เข็มกลัดติดเสื้อ แผ่นโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 ซม. มีเครื่องหมายดุม ตราวิทยาลัยฯ  ติดหน้าอกเบื้องขวา 

2.3 กระโปรง ผ้าสีกรมท่าหรือสีด า ไม่มีลวดลายแบบกระโปรงป้ายข้างธรรมดา เกล็ดเดียวกว้าง 15 ซม. ยาวเกินกึ่ง

สะบ้าหัวเข่า 5 ซม. 
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2.4 เข็มขัด เข็มขัดหนังสีด ากว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 อัน  ขนาดกว้าง 1 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  

เข็มขัดใช้คาดทับกระโปรง 

2.5 หัวเข็มขัด เช่นเดียวกับข้อ 1.3 

2.6 รองเท้า แบบหุ้มส้นปลายเท้าหัวมนไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. ไม่สวมถุงเท้าทุกชนิด 

 

3. กำรไว้ทรงผม 

3.1 นักศึกษาชาย ให้ตัดผมสั้นหรือรองทรงสั้นข้างบนพอหวีได้ (ไม่เกิน 8 ซม.) ตีนผมเกลี้ยง ไม่ไว้หนวดหรือเครา  
ห้ามตัดผมหรือแต่งผมผิดปกติจากธรรมชาติ 

3.2 นักศึกษาหญิง จะไวผ้มสั้นหรือยาวกไ็ด ้แต่ห้ามดัดและห้ามตกแต่งในแบบทีไ่ม่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา  
ถ้าผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ถ้าใช้โบว์ให้ใช้สีขาว ด า หรือน้ าตาลไหม้ 

 
4. กำรใช้เครื่องประดับ 

 ห้ามนักศึกษาใช้เครื่องประดับมีค่า และห้ามตกแต่งร่างกาย เช่น แหวน ตุ้มหู สรอ้ยคอ (ยกเว้นนาฬิกา) 

 

กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
 
1. ส ำหรับนักเรียน-นักศึกษำที่ประพฤติไม่เหมำะสม  จะถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ ตำมระดับควำมผิด  ดังนี้ 

1.1. ผิดสถานหนัก  ตัดครั้งละ   15     คะแนน 

1.2. ผิดสถานกลาง  ตัดครั้งละ   10     คะแนน 

1.3. ผิดสถานเบา  ตัดครั้งละ       5     คะแนน 

2. ผลกำรถูกตัดคะแนน 
2.1 หากถูกตัดรวม  25 คะแนน  ไม่มีสิทธิสอบในภาคเรียนนั้น 
2.2 หากถูกตัดรวม  30  คะแนน  ไม่มีสิทธิสอบในภาคเรียนนั้นและถูกพักการเรียนในภาคเรียนต่อไป 
2.3 หากถูกตัดรวม  30  คะแนน  2  ครั้ง  ในระหว่างมีสภาพเป็นนักศึกษา  จะถูกคัดชื่อออก 

 
3. วิธีกำรตัดคะแนน 

3.1 ตัดไม่เกิน 10 คะแนน คร-ูอาจารย์สั่งตัดได้ แล้วรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร 
3.2 ตัดครั้งละ 15 คะแนนขึ้นไป หรือการตัดที่เมื่อรวมกับถูกตัดไว้แล้วในภาคเรียนนั้น ตั้งแต่ 25 คะแนน ขึ้นไปให้

คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ครู-อาจารย์ ซึ่งสถานศึกษาแต่งตั้งพิจารณาสั่งตัด 
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4. กำรปฏิบัติเม่ือตัดคะแนนแล้ว 
4.1 แจ้งนักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครองและประกาศให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทราบทั่วกัน 
4.2 แจ้งให้ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบ 
4.3 บันทึกผลการตัดคะแนน แต่ละภาคเรียนลงในทะเบียน 

5. ลักษณะควำมประพฤติที่จะต้องถูกตัดคะแนนในระดับควำมผิดต่ำง ๆ   
5.1 อบรมตักเตือนและพัฒนำวิทยำตำมก ำหนด 
5.2 ผิดสถำนหนัก ถูกตัดครั้งละ 15 คะแนน 

5.2.1 ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี 
5.2.2 ก่อการวิวาท 
5.2.3 ลอบเล่นการพนันและสมรู้ในการลอบเล่นการพนัน 
5.2.4 เสพของมึนเมาในบริเวณวิทยาลัยฯ 
5.2.5 น ายาเสพติด และอาวุธต้องห้ามตามกฎหมายเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย ฯ 
5.2.6 สูบกัญชาหรือยาเสพติด 
5.2.7 มีวัตถุระเบิดหรือกล่าววาจาให้เห็นว่าไม่เคารพ 
5.2.8 แกล้งให้คนอ่ืนรับโทษหรือแกล้งให้ร้ายเพื่อนหรือผู้อื่น 
5.2.9 เป็นหนี้และไม่ยอมชดใช้ 
5.2.10 กล่าววาจาให้ร้ายหรือกล่าววาจาให้เห็นว่าไม่เคารพ 
5.2.11 เจตนาทุจริตในการสอบ 
5.2.12 กระท าความผิดหรือประพฤติไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก 

5.3 ผิดสถำนปำนกลำง  ถูกตัดครั้งละ  10  คะแนน 
5.3.1 จงใจขัดขืนค าสั่งอันชอบของอาจารย์ 
5.3.2 แสดงกิริยาอาการอันส่อให้เห็นว่าไม่เคารพครู - อาจารย์ 
5.3.3 มั่วสุมและความเดือนร้อนร าคาญอย่างใดอย่างหนึ่ง 
5.3.4 เที่ยวเตร่เวลากลางคืนระหว่าง 22.00 - 04.00 น. 
5.3.5 เข้าไปสถานบริหารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานอ่ืนคล้ายคลึงกัน โรงรับจ าน าหรือ

สถาบันการพนันในระหว่างที่มีการเล่นการพนัน เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยหรือเยี่ยมญาติในสถานบันนั้น 
5.3.6 เข้าไปในสถานค้าประเวณี 
5.3.7 แต่งเครื่องหมาย นักเรียน - นักศึกษา เข้าชมมหรสพหรือเที่ยวเตร่ร่อนอยู่ในสาธารณสถานในวนัที่มีการสอน 
5.3.8 มีคดีขึ้นโรงพักหรือศาล อันเนื่องมาจากความประพฤติชั่ว แต่ไม่ถึงโทษจ า 
5.3.9 หลีกเลี่ยงการฝึกงาน ซึ่งวิทยาลัยฯ ส่งออกไปฝึกงานนอกสถานที่ 
5.3.10 กล่าวค าเท็จ 
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5.3.11 ปกปิดหรือช่วยเหลือผู้อื่นในทางที่ผิด 
5.3.12 น ารูป หรือหนังสือ ลามกอนาจาร มาดูและอ่านในวิทยาลัยฯ 
5.3.13 เจตนาแกล้งหรือหยิบเครื่องใช้ อุปกรณ์การสอน การฝึกงานที่จัดไว้เป็นที่แล้วให้เกิดความเสียหาย 
5.3.14 การท าความผิดหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งอาจารย์พิจารณาเห็นว่าความผิดสถานปานกลาง 

5.4 ผิดสถำนเบำ  ถูกตัดครั้งละ   5  คะแนน 
5.4.1 แต่งกายผิดระเบียบหรือข้อตกลง 
5.4.2 กล่าววาจาหรือแสดงกริยา ไม่สุภาพต่อบุคคลทั่วไป ในบริเวณวิทยาลัยฯ หรือผ่านไปมา 
5.4.3 แสดงกริยาอาการ หรือกล่าววาจาแทะโลมหญิง พาดพิงท านองชู้สาวกับเพศตรงข้ามท้ังในวิทยาลัยฯ 

และนอกวิทยาลัยฯ  
5.4.4 น าของมึนเมาเข้ามาในวิทยาลัยฯ จะโดยเพื่อตนเองหรือคนอ่ืนก็ตาม 
5.4.5 ชักชวนหรือพยายามกอ่กวนให้เพื่อนนักเรียน นักศึกษาแตกแยกความสามัคคีกัน 
5.4.6 สูบบุหรี่ในที่เปิดเผยนอกวิทยาลัยฯ ในขณะที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา 
5.4.7 ออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ในขณะที่ต้องเรียน โดยมิได้รับอนุญาต 
5.4.8 ออกนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติและโรงงานโดยมิได้อนุญาต จากอาจารย์ที่ก าลังสอน 
5.4.9 น าเอาวัตถุประดิษฐ์เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์การสอนการฝึกงาน ออกจากห้องปฏิบัติหรือ จากโรงงาน

แม้แต่สิ่งที่ตนเองประดิษฐ์ก็ดี โดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้ดูแลรักษา 
5.4.10 เข้าไปในห้องปฏิบัติงานหรือโรงงาน โดยที่ตนไม่มีสิทธิก่อนได้รับอนุญาต 
5.4.11 กระท าความผิดและประพฤติไม่เหมาะสมใดๆ ซึ่งอาจารย์พิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดสถานเบา 

5.5 ควำมผิดต่อไปนี้เป็นควำมผิดสถำนหนักพิเศษต้องให้ออก 
5.5.1 การกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจบริหารของวิทยาลัยฯ หรือบังคับขู่เข็ญ ยุยงส่งเสริมหรือสนับสนุน

ให้นักเรียน - นักศึกษากระท าการเช่นว่านั้น 
5.5.2 เจตนาร้ายหรือเจตนาประทุษร้ายต่อหมู่คณะ 
5.5.3 ก่อการวิวาทสถานหนัก เป็นที่อ้ือฉาว 
5.5.4 เมื่อเป็นที่แน่ชัดว่า มีอุปนิสัยชอบเล่นการพนัน 
5.5.5 ลักทรัพย์ ขโมย หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืน หรือของวิทยาลัยฯ 
5.5.6 ปลอมลายมือชื่อ โดยเป็นการที่น่าจะเกิดความเสียหาย เช่น ปลอมลายมือชื่อเพ่ือรับธนาณัติ 
5.5.7 ขโมยหรือท าลายเอกสารส าคัญของวิทยาลัยฯ และทางราชการหรือหลอกลวง เพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสาร

ส าคัญนั้น โดยมีเจตนาเพื่อบ่อนท าลายสถาบัน 
5.5.8 วางแผนใช้อาวุธหรือวัตถุระเบิดเพ่ือการประทุษร้าย หรือท าลายทรัพย์สินของวิทยาลัย 

5.6 นักเรียน-นักศึกษำถูกฟ้อง หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา และถูกศาลหรือเจ้าพนักงาน 
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สอบสวนควบคุมตัว วิทยาลัยฯ จะสั่งพักการเรียนทันที ถ้าได้รับการประกันตัวออกมาและจะกลับเข้าเรียนตามเดิม ต้องให้บิดา
หรือผู้ปกครองมาท าหนังสือรับรอง ว่าจะควบคุมดูแล ไม่ให้ประพฤติตนเสียหายอีก ถ้าถูกศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก วิทยาลัยฯ  
จะคัดชื่อออก ถ้าให้รอการลงอาญา ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนไว้ เมื่อจะกลับเข้าไปเรียนอีก ผู้ที่ศาลปล่อยตัว  
ให้บิดามารดามาท าหนังสือรับรองว่าจะควบคุมดูแล ให้ประพฤติตนตามระเบียบแบบแผนของวิทยาลัยฯ 

 
กำรแต่งกำยเพื่อติดต่อรำชกำรส ำหรับนักเรียน  นักศึกษำ 

นักเรียน - นักศึกษา ที่มีความจ าเป็นที่จะติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ หรือภายนอกสถานศึกษาต้อง
ปฏิบัติตนดังนี้ 

1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน - นักศึกษา 

2. แต่งกายด้วยเครื่องแบบสุภาพ (ทั้งนี้ต้องไม่สวมรองเท้าแตะ เสื้อยืดที่ไม่สุภาพกางเกงขาสั้น เสื้อจะต้องไม่ปล่อยชาย) 

3. ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน-นักศึกษา 

4. นักศึกษาหญิง ไม่ควรแต่งกาย จนเกินความจ าเป็น ( เช่น แต่งหน้า ทาปาก ดัดผม ทาเล็บ) 

 

งำนกิจกรรม 
กำรผ่ำนกิจกรรม 
 นักศึกษาระดับปวช., ปวส. และอนุปริญญา จะส าเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์และได้รับใบ รบ.1 ต้องผ่านกิจกรรมตาม   
ที่วิทยาลัยก าหนด ซึ่งมี 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมหน้ำเสำธง 
 นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลา 08.10 น. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด   
จึงถือว่าผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง (ยกเว้นนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่เรียนนอกเวลา) 

2. กิจกรรมชมรม 
 ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาต้องร่วมกิจกรรมชมรม ดังต่อไปนี้ 
  -     ปวช.1  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญและธรรมศึกษาชั้นตรี 
  -     ปวช.2,3  กิจกรรมชมรมวิชาชีพและองค์การนักศึกษา 
  -     ปวส.1,2  กิจกรรมชมรมวิชาชีพและองค์การนักศึกษา 
  -      อนุปริญญา  กิจกรรมชมรมที่หน่วยจัดการศึกษาได้ก าหนด 

3. กิจกรรมองค์กำรนักศึกษำและกิจกรรมวิทยำลัย 
  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยก าหนดให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เช่น 
  -      กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  -      กิจกรรมวันไหว้ครู 
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  -      กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  -      กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 
-      กิจกรรมกีฬาภายใน 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ที่องค์การนักศึกษาและวิทยาลัยก าหนด 

 

กำรซ่อมกิจกรรม 
 เมื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมต้องเขียนค าร้องขอซ่อมกิจกรรม โดยติดต่อท่ีงานกิจกรรมพร้อมกับด าเนินการซ่อมให้แล้ว
เสร็จในภาคเรียนต่อมาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 - ไม่ผ่าน    1    กิจกรรม  ซ่อมจ านวน 10 ชั่วโมง วันละ    2  ชั่วโมง 
 - ไม่ผ่าน    2 กิจกรรม  ซ่อมจ านวน 20 ชั่วโมง วันละ    2   ชั่วโมง 
 - ไม่ผ่าน    3 กิจกรรม  ซ่อมจ านวน 40 ชั่วโมง วันละ    2  ชั่วโมง 
หมายเหตุให้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการด าเนินการซ่อม ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. 
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กำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำวิทยำลัยชุมชนพิจิตร 

1. ด้ำนงำนวัดผลและประเมินผล  

ส าหรับ นักศึกษา วชช.พิจิตร  โดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบที่ 

http://www.pcc.ac.th  แล้วกดท่ีงานทะเบียน  Onlineหรือไปที่http://register.bcca.go.th 
ให้นักศึกษำไปคลิกที่  เข้ำสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัย  คือ ให้เลือกเป็นวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ชื่อผู้ใช้  คือ รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง    5802103204016 
รหัสผ่าน คือวัน-เดือน-ปีเกิดตัวอย่าง 22102514 (เกิดวันที่22เดือนตุลาคม (10) ปี2514) 
หมำยเหตุ ถ้านักศึกษาคนใด เข้าไม่ได้สามารถติดต่องานทะเบียนได้  ในการเข้าใช้งานระบ 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในระบบ 

 
 
 
 
 
 

1. ด้ำนงำนทะเบียน 
กำรลงทะเบียน 
 ส าหรับให้นักศึกษาท าการลงทะเบียนด้วยตนเองในช่วงเวลาที่ก าหนดให้ลงทะเบียน  ซึ่งในการลงทะเบียนนี้จะสมบูรณ์

เมื่อท า  การยืนยันการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น  ในการลงทะเบียนนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
เพราะฉะนั้นก่อนท าการลงทะเบียนควรตรวจสอบรายวิชาต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนท ารายการลงทะเบียน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. คลิกเลือกเมนู ลงทะเบียน 
2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับใช้ในการลงทะเบียน 
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3. ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน โดยคลิก  
4. ระบบแสดงรายวิชาท่ีเปดิสอนตามสังกัดหน่วยจัดและสถานท่ีจัดของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกรายวชิาที่ต้องการลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน โดยค้นหาจากรหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยจัดสถานที่จัดเปิดสอน 
แล้วคลิกปุ่มค้นหา 
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6. ระบบแสดงรายวิชาที่ค้นหา ผู้ใช้งานคลิกเลือกรายวิชา กลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรายวิชาที่จะลงทะเบียน โดยท าตามข้อ 3 – 6 
8. ระบบแสดงรายวิชาที่จะลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ผู้ใช้งานสามารถลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียน โดยคลิก 
10. เมื่อผู้ใช้งานเลือกรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนครบแล้ว คลิกปุ่ม 

เพ่ือท าการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน 
11. ระบบแสดงผลการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน เป็นสัญลักษณ์ 2 ประเภท ดังนี้ 

1)       หมายถึง ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนไม่พบข้อผิดพลาด สามารถท าการลงทะเบียนได้ ระบบ
จะแสดงปุ่ม       เพ่ือท าการลงทะเบียน 
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2)        หมายถึง ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนพบข้อผิดพลาด สามารถดูข้อผิดพลาด โดยคลิกปุ่ม        
เพ่ือดูข้อผิดพลาดนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ท าการลงทะเบียนโดยคลิกปุ่ม  
13. ระบบแสดงผลการท ารายการ ผู้ใช้คลิกปุ่มผลการลงทะเบียน เพ่ือดูผลการลงทะเบียน 

 
 
 

 
 
ผลกำรลงทะเบียน 
 นักศึกษาสามารถดูผลการลงทะเบียนของตนเองได้จากเมนูนี้ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. คลิกเลือกเมนู ผลการลงทะเบียน  

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับสืบค้นข้อความ ผู้ใช้งานสามารถกรอกเงื่อนไขส าหรับการสืบค้นได้โดยการกรอกปีการศึกษา 

ภาคการศึกษา และคลิกปุ่มค้นหา 
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3. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผลการลงทะเบียน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. หากอยู่ในช่วงพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน ระบบจะแสดงลิ้งค์    เมื่อผู้ใช้งานคลิกท่ี “พิมพ์ใบแจ้งช าระ

เงิน” สามารถพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินได้ 
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5. หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน คลิกที่    
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ระบบค ำร้อง 
ค ำร้องทั่วไป 
 หน้าจอนี้เป็นหน้าจอส าหรับการพิมพ์ค าร้องทั่วไป 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. คลิกเลือกเมนู ค าร้องทั่วไป 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลค าร้องทั่วไป ดังภาพ 
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3. คลิกปุ่ม        เพ่ือพิมพ์ค าร้องทั่วไป   ดังภาพ 
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ค ำร้องขอรักษำสภำพกำรเป็นนักเรียน/นักศึกษำ 
 หน้าจอนี้เป็นหน้าจอส าหรับการพิมพ์ค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. คลิกเลือกเมนู ค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 

2. ระบบแสดงหน้าจอ ค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ดังภาพ 
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3. คลิกปุ่ม         เพื่อพิมพ์ค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ดังภาพ 
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ค ำร้องส ำเร็จกำรศกึษำ 
 หน้าจอนี้เป็นหน้าจอส าหรับการพิมพ์ค าร้องส าเร็จการศึกษา 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. คลิกเลือกเมนู   ค าร้องส าเร็จการศึกษา 

2. ระบบแสดงหน้าจอ  ค าร้องขอลาพักการเรียน ดังภาพ 
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3. . คลิกปุ่ม          เพ่ือพิมพ์ค าร้องส าเร็จการศึกษา ดังภาพ 
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ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน 
 ประเมินกำรเรียนกำรสอน 
 เมนูส าหรับการประเมินรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกแสดงข้อมูลของนักศึกษา และ
ส่วนที่สอง แสดงรายวิชาที่นักศึกษาต้องท าการประเมินโดยมีรายละเอียด ดังนี้ รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต กลุ่ม อาจารย์ แบบ
ประเมิน ระยะเวลา ผลประเมิน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนู ประเมินการเรียนการสอน ระบบแสดงหน้าจอดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ใช้งานคลิกค าว่า ประเมินผล ที่ช่องแบบประเมิน เพ่ือท าการประเมิน จะสังเกตว่าวิชาที่ยังไม่ได้ท าการประเมินจะมีรูป         

สีแดง แสดงบอกสถานะ 
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3. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลแบบประเมิน 
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4. กรณีท่ีตอบแบบประเมินไม่ครบถ้วน จะแสดงข้อความเตือนดังภาพ 

 
 
 
 
 

5. เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ เพ่ือยืนยันการตอบ และจะไม่สามารถ

กลับมาแก้ไขข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 
 

6. ระบบจะกลับไปที่หน้าจอ ประเมินการเรียนการสอน และไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน 
 เมนูส าหรับตรวจสอบผลการประเมินการเรียนการสอน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. คลิกเลือกเมนู ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนการสอน 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับสืบค้นปีการศึกษา ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 

3. คลิกปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมด และสังเกตท่ีไอคอน 
ถ้ำเป็นสีแดง เป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้ท าการประเมิน  
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ถ้ำเป็นสีเขียว เป็นรายวิชาที่ท าการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
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ที่ปรึกษำ 
 
นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
นายมนตรี พันธ์กสิกร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
นางวิลัย บุตร์วัตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
นางขนิษฐา นครประสาท หัวหน้าส านักวิชาการ 
นายประเสริฐ เฉยดิษ  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ    
 

 
 

จัดท ำ และ ออกแบบโดย 
 

    นางขนิษฐา  นครประ สาท หัวหน้าส านักวิชาการ 
    นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี  หัวหน้างานทะเบียน 

    นายจิระ   ปฐมวณิชกะ หัวหน้างานสารสนเทศ 
 นางสาวจันจิรา เคยอาษา  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
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