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หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน
ประจาปีการศึกษา 2556
หลักสูตรการเรียนการสอน
จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา โดยเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
และบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
3. ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
1.1 สาขางานยานยนต์
1.2 สาขางานยานยนต์ (DVT)
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
2.1 สาขางานเครื่องมือกล
2.2 สาขางานเครื่องมือกล(DVT)
2.3 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
3. สาขาวิชาโลหะการ
3.1 สาขางานเชื่อมโลหะ
3.2 สาขางานเชื่อมโลหะ (DVT)
4. สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
4.1 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
4.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
5. สาขาวิชาก่อสร้าง
5.1 สาขางานก่อสร้าง
5.2 สาขางานสถาปัตยกรรม
ประเภทพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยกรรม
1.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
1. สาขาวิชาเครื่องกล
1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช.)
1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (DVT)
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.)
2.2 สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)
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2.3 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ปวช.)
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
3.1 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ปวช.)
3.2 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (DVT)
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
4.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ปวช.)
4.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ม.6)
4.3 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (DVT)
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5.1 สาขางานโทรคมนาคม (ปวช.)
5.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวช.)
5.3 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6)
5.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
6. สาขาวิชาก่อสร้าง
6.1 สาขางานโยธา (ปวช.)
6.2 สาขางานโยธา (ม.6)
7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
7.1 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)
8. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
8.1 สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา (ม.6)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.1 สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ (ม.6)
3.ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แล้วจึง
สมควรออกระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
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ข้ อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตาม หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ตั้งแต่วันที่ใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ให้ ใช้ระเบี ยบนี้ บั งคับ แก่สถานศึกษาที่ จัดการศึกษา ตามหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2546
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ” เรี ย กชื่ อ ย่ อ ว่ า “ปวส.” หมายความว่ า การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ส าหรั บ ผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาและท าสั ญ ญาการฝึ ก อาชี พกั บ สถาน
ประกอบการ
“ภาคเรียน" หมายความว่า ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติ ในระหว่างภาคฤดูร้อน
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ าด้ ว ยการเปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ นในสถานศึ ก ษาของ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะแก่
นักศึกษา และให้ คารับ รองแก่ส ถานศึกษา และหรือ สถานประกอบการว่าจะปกครอง ดูแลความประพฤติของ
นักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
“สถานศึ กษา” หมายความว่า สถานศึก ษาที่ จัดการศึกษาตามหลั กสู ต รประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้ นสู ง
กระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือ ผู้อานวยการสถานศึกษา
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“อาชีว ศึ กษาระบบทวิภ าคี ” หมายความว่า การจัดอาชีว ศึก ษาและฝึ กอบรมวิช าชีพ โดยความร่ว มมื อ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ กาหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติพื้นฐานบางส่วนที่
สถานศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระและแหล่งวิทยาการที่
เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษา
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝึกอาชีพ” หมายความว่า การเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
“การเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย” หมายความว่า การเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้วยการ
จั ดการและบริห ารสื่ อการเรีย นรู้ อย่ างเป็ น ระบบ โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการถ่ ายทอด สนั บ สนุ น หรือ

ข้อมูลหลักสูต

72

ปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
ไม่จากัดเวลา สถานที่ หรือ ความจากัดของตัวผู้เรียน
ข้อ 6. ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้ เป็นไปตามระเบียบนี้และให้ มีอานาจตี
ความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
สภาพนักศึกษา
ส่วนที่ 1
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ 7. ผู้เข้าเรียนต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าหรือสาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขา
งานที่กาหนด ต้องผ่านการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ ครบตามที่กาหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
ความข้อนี้ไม่ใช้บังคับสาหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา โดยไม่นับ
จานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสาเร็จการศึก ษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร แต่สถานศึกษาอาจ
พิจารณาประเมินพื้นความรู้ความสามารถเป็นราย ๆ ไปก็ได้
ข้อ 8. ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย
(2) มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
(3) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
(4) ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอย่างร้ายแรง จะต้องพ้นสภาพนักศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
(5) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐาน
ของทางราชการในลั กษณะเดียวกัน มาแสดง ในกรณี ที่ไม่มีหลั กฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
(6) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(7) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(8) สาหรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝึกอาชีพ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
17 ปี บริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัครผู้เข้าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบ
เครือข่าย ต้องเป็นผู้มีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กรณีที่มีผู้เข้าเรียนตามโครงการอื่น อาจกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ 2
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ 9. การรับผู้เข้าเรียน ให้ทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
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(1) ให้ทาการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาและหรือสถาน
ประกอบการ หากสถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะทาการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และ
หรือสอบปากเปล่าด้วยก็ได้
(2) ให้สถานศึกษาทุกแห่งประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ
ตามวัน และเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
(3) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษา
เอง ตามคุณ สมบั ติ ที่ กาหนดและตามจ านวนที่ได้ ตกลงร่ว มกั น กับ สถานศึก ษา หรือจะมอบให้ ส ถานศึก ษาเป็ น
ผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกันก็ได้
การรับ ผู้เข้าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ให้ สถานศึกษารับสมัคร
ผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษา และผ่านระบบเครือข่าย
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการอื่นโดยการคัดเลือก ให้คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ 10. ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา
ส่วนที่ 3
การเป็นนักศึกษา
ข้อ 11. ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา
สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทาสัญญาการฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนและการทาสัญญาการฝึกอาชีพ ต้องกระทาด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสาเร็จ
การศึ กษาตามวัน เวลา ที่ ส ถานศึกษา และสถานประกอบการกาหนด โดยช าระเงินค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือ
มาให้คารับรอง และทาใบมอบตัว เว้นแต่ผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาจะให้ผู้ปกครองมาทาใบมอบตัว
หรือไม่ก็ได้สาหรับนักศึกษาที่เรียนอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี ต้องให้ผู้ปกครองมาให้คารับรองและทาสัญญาการฝึก
อาชีพกับสถานประกอบการด้วยให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบแนวทาง
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน
ข้อ 12. ให้สถานศึกษาออกบัตรประจาตัวให้แก่นักศึกษา
บัตรประจาตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษารหัสประจาตัวนักศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ทาการ
แทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของนักศึกษาให้ประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูป
ถ่ายของนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจาตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี นับ
แต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจาตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพนักศึกษาให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป
นักศึกษาที่เรียนเป็นบางเวลาหรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา ถ้ามีบัตรประจาตัวที่ใช้ได้ผลตาม
ความประสงค์ของสถานศึกษาอยู่แล้ว สถานศึกษาก็ไม่ตอ้ งออกบัตรประจาตัวให้อีก
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการก็ได้
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ข้อ 13. ให้ สถานศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่ อทาหน้าที่ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนตักเตือน และดูแลความ
ประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ส่วนที่ 4
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 14. การพ้นสภาพนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ตามข้อ 25. หรือ ข้อ 26. แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
(3) ลาออก
(4) ถึงแก่กรรม
(5) สถานศึกษา สั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาและหรือ
สถานประกอบการ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะ
ศึกษาเล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ 28. แห่งระเบียบนี้
ค. ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการหรือของทาง
ราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัย
ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7.หรือข้อ 8. แห่ง
ระเบียบนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
ข้อ 15. ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 14 (3) , 14 (5) ก , 14 (5) ข และข้อ 21. ถ้าประสงค์จะ
ขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่นคาร้องขอต่อสถานศึกษา
แห่งนั้นภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้
ข้อ 16. การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ 15. ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(3) ให้นาจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้
มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การพักการเรียน
ข้อ 17. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน หรือฝึกอาชีพ
ได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(1) ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาให้ ไปศึ ก ษา หรื อ ดู งาน หรื อ เป็ น ตั ว แทนของสถานศึ ก ษา หรื อ สถาน
ประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
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(3) เหตุจ าเป็ น อย่ างอื่น ตามที่ส ถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะพิจารณาเห็ นสมควร
นักศึกษาที่ลาพักการเรียนต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา แต่ถ้านักศึกษาได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนสาหรับภาคเรียนนั้นแล้ว ก็ไม่ต้องชาระเงิน
ค่ารักษาสภาพนักศึกษาสาหรับภาคเรียนนั้นอีก
ถ้ามีนักศึกษาลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า1 ปี สถานศึกษา และหรือสถาน
ประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 18. นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคาขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ 19. สถานศึกษาอาจสั่งให้นักศึกษาพักการเรียนได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ
ข้อ 20. การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนและการสั่งให้นักศึกษาพักการเรียนให้สถานศึกษาทาหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหรือไม่ก็ได้
ข้อ 21. นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคาขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วย
หลักฐาน การอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียนต่อหัวหน้าสถานศึกษา ภายใน 15 วันนับ
แต่วันถัดจากวันครบกาหนด เมื่อได้รับอนุญาตก็ให้กลับเข้าเรียนได้ หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าพ้ นสภาพนักศึกษา
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ส่วนที่ 6
การลาออก
ข้อ 22. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ 23. นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้ถือว่านั กศึกษาผู้นั้นมี
สภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การเรียน
ส่วนที่ 1
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ 24. สถานศึกษาต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ 25. การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา และหรือผู้ควบคุมการฝึก
ข้อ 26. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากาหนดโดยแจ้งความ
ประสงค์ว่าจะใช้วิธีการเรียนใด พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทน
ก็ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่มีเหตุขัดข้องทางการเงิน ประสงค์ขอผ่อนผันการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา
ก็ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอผ่อนผันต่อหัวหน้าสถานศึกษา โดยชาระในภาคเรียนหนึ่ ง ๆ ได้ 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายต้อง
ชาระก่อนวันประเมินปลายภาคเรียน เพื่อสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ทั้งนี้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
อนุญาตเป็นราย ๆ ไป
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ข้อ 27. สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ 24. ก็ได้โดยให้สถานศึกษา
กาหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน 5 วัน นับ
แต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามระเบียบว่าด้วยการ
เก็บเงินบารุงการศึกษา
ข้อ 28. นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักศึกษา ต้องติดต่อลาพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียนพร้อมทั้ง
ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา
ข้อ 29. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงทั้งนี้นับรวมกิจกรรม
2 ชั่วโมงใน 3 ภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่กาหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา
ข้อ 30. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ หน่ ว ยงานของราชการ ไม่น้ อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ยกิต ที่ ระบุ ไว้ในหลั ก สู ตร แต่ ล ะประเภทวิช า
สาขาวิชา สาขางาน และลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ 34. แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547 ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน
ส่วนที่ 2
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ 31. นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน
30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและหรือครูฝึก และ
อาจารย์ที่ปรึกษา และหรือผู้ควบคุมการฝึก
ข้อ 32. การถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามข้อ 31. ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ลงอักษร “ถ.น.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.
ส่วนที่ 3
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
ข้อ 34. เมื่อได้ทาการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่าน ให้ บันทึก“ม.ก.” ลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 4
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินผลการเรียน
ข้อ 35. ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มสาหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ยกเว้นนักศึกษาตามการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
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ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามข้อนี้ จะขอสอบเทียบประสบการณ์
หรือสอบเทียบความรู้ตามข้อ 36. แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ 36. การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 20 สัปดาห์
(2) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน
(4) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียนที่
เรียนแล้วมารวมกัน
(5) นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนใด
ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(6) รายวิชาที่มีผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นาเวลา
เรียนที่เรียนกับผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(7) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ 5
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข้อ 37. นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากาหนด
อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างหรือก่อนประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจาเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ 38. นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมิน ต้องยื่นคาร้องพร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ต่อ
สถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทาได้ ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การขออนุญาตให้เลื่อนการประเมินให้สถานศึกษาทาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา
ข้อ 39. นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ ไม่เกินวันกาหนดการประเมินสรุปผลการเรียน
ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ข้อ 40. ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกาหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษากาหนดวันประเมินไว้
ในหนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทาได้ก็ให้เป็นหน้าที่ ของนักศึกษาซึ่งพร้อมที่จะรับการ
ประเมินยื่นคาร้องต่อสถานศึกษาเพื่อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมิน ทั้งนี้
ต้องไม่เกินวันกาหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าขาด
การประเมินและให้สถานศึกษาทาการประเมินตัดสินผลการเรียน
สถานศึกษาจะดาเนินการประเมินให้แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน ตามข้อ
37(2) ได้ต่อเมื่อปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด ว่าไม่มีความผิด หรือเป็น
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ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือให้ประกันทัณฑ์บนไว้ หรือรอการกาหนดโทษ หรือ
รอการลงโทษเท่านั้น
ส่วนที่ 6
การเปิดเรียน
ข้อ 41. สถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกาหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษา ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 42. สถานศึกษาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาค
เรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 7
การประเมินผลการเรียน
ข้อ 43. การประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน
ข้อ 44. สถานศึ ก ษาสามารถเปิ ด ท าการสอนรายวิช าปรับ พื้ น ฐานวิช าชี พ ให้ แ ก่นั กศึ ก ษาที่ ไม่ ได้ ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่กาหนดไว้ โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น ๆ พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการ
เก็บเงินบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอน
ในรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากันก็ได้
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 45. ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2542 กับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2540 พ.ศ. 2540 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2540 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ไปจนกว่า
นักศึกษาผู้นั้นจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 46. สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการเรียนตามหลักสูตร 3 แทร็ก (แผนสร้าง)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
ปีการศึกษา 2557
รหัส

ภาคเรียนที่ 5
รายวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท ป น

เกรด

รหัส

ภาคเรียนที่ 6
รายวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท ป น

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (0 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (0 หน่วยกิต)

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (0 หน่วยกิต)

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (1 หน่วยกิต)

2000-1208 ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิชย์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (0 หน่วยกิต)

0 2 1 ......

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ( 2 หน่วยกิต)

2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1 2 2 ......

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (0 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (0 หน่วยกิต)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (2 หน่วยกิต)

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (0 หน่วยกิต)

2000-1402 คณิตศาตร์พื้นฐานอาชีพ

2 0 2 ......

2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (0 หน่วยกิต)

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน (0 หน่วยกิต)

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (1 หน่วยกิต)

2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (0 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก (4 หน่วยกิต)

2204-5103 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3

เกรด

0 4 8 ......

2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (0 หน่วยกิต)

0 2 1 ......

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ( 0 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (5 หน่วยกิต)

2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
2204-2009 การสร้างเว็บไซต์
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (0 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (0 หน่วยกิต)

1 2 2 ......
2 2 3 ......

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ( 5 หน่วยกิต)

2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2 2 3 ......
2204-2109 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
1 2 2 ......

(ฝึกงานในสถานประกอบการ 18 สัปดาห์)

2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (0 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2000-2008 กิจกรรมในสถานประกอบการ 2
รวม

2204-8501 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (5 หน่วยกิต)
2901-1006 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0 4 4 ......

2201-2005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
0 2 0 ...... 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
0 6 8
รวม

3 0 3 ......

1 2 2 ......

0 2 0 ......
13 22 25

แผนการเรียน ตามหลักสูตร 3 แทร็ก (แผนสร้าง)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ (ม.6)
ปีการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 3
รหัส
รายวิชา
นก.
รายวิชาปรับพืน้ (3 หน่วยกิต)
3200-0005 การใช้เครื่องใช้สานักงาน
3
1. หมวดวิชาสามัญ
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 2 หน่วยกิต)
3000-1304 การเมืองการปกครอง
2
1.2 วิชาสามัญพืน้ ฐานวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1
3000-1520 คณิตศาสตร์ 1
3
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน ( 6 หน่วยกิต)
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3
3200-1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
3
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 6 หน่วยกิต)
3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3
3204-2013 โครงงานด้วยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
2.3 วิชาชีพสาขางาน ( 3 หน่วยกิต)
3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3
2.4 โครงการ ( 4 หน่วยกิต)
3204-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ( 4 หน่วยกิต)
3204-2403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม
3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-2003 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 3
รวม

ภาคเรียนที่ 4
เกรด
ชม.
รหัส
รายวิชา
นก. ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ
5 ......
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 0 หน่วยกิต)
1.2 วิชาสามัญพืน้ ฐานวิชาชีพ ( 1 หน่วยกิต)
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1 2 ......
2 ........
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน ( 0 หน่วยกิต)
2 ........
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 0 หน่วยกิต)
3 ........
2.3 วิชาชีพสาขางาน ( 4 หน่วยกิต)
3000-7001 การฝึกงาน
4 8 ......
3 ........
3 ........
เกรด

4 ........
4 ........

2.4 โครงการ ( 0 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ( 0 หน่วยกิต)

4 ........

( ภาคเรียนที่ 4
ฝึกงานในสถานประกอบการ )
4

4 ......

3
1

4 ......
2 ......

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
0 2 ...... 3000-2005 กิจกรรมในสถานประกอบการ 1
32 42
รวม

0 2 ......
5 12

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน
ประจาปีการศึกษา 2556
หลักสูตรการเรียนการสอน
จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา โดยเปิดสอนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
และบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
3. ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล
1.1 สาขางานยานยนต์
1.2 สาขางานยานยนต์ (DVT)
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
2.1 สาขางานเครื่องมือกล
2.2 สาขางานเครื่องมือกล(DVT)
2.3 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
3. สาขาวิชาโลหะการ
3.1 สาขางานเชื่อมโลหะ
3.2 สาขางานเชื่อมโลหะ (DVT)
4. สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
4.1 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
4.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
5. สาขาวิชาก่อสร้าง
5.1 สาขางานก่อสร้าง
5.2 สาขางานสถาปัตยกรรม
ประเภทพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยกรรม
1.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
1. สาขาวิชาเครื่องกล
1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช.)
1.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์ (DVT)
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
2.1 สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.)
2.2 สาขางานเครื่องมือกล (ม.6)

2.3 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ (ปวช.)
3. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
3.1 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ปวช.)
3.2 สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (DVT)
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
4.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ปวช.)
4.2 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ม.6)
4.3 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (DVT)
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5.1 สาขางานโทรคมนาคม (ปวช.)
5.2 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวช.)
5.3 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6)
5.4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
6. สาขาวิชาก่อสร้าง
6.1 สาขางานโยธา (ปวช.)
6.2 สาขางานโยธา (ม.6)
7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
7.1 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)
8. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
8.1 สาขางานติดตั้งและบารุงรักษา (ม.6)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.1 สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ (ม.6)
3.ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แล้วจึง
สมควรออกระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้ อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาตาม หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ตั้งแต่วันที่ใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ให้ ใช้ระเบี ยบนี้ บั งคับ แก่สถานศึกษาที่ จัดการศึกษา ตามหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2546
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ” เรี ย กชื่ อ ย่ อ ว่ า “ปวส.” หมายความว่ า การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ส าหรั บ ผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาและท าสั ญ ญาการฝึ ก อาชี พกั บ สถาน
ประกอบการ
“ภาคเรียน" หมายความว่า ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติ ในระหว่างภาคฤดูร้อน
ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ าด้ ว ยการเปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ นในสถานศึ ก ษาของ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะแก่
นักศึกษา และให้ คารับ รองแก่ส ถานศึกษา และหรือ สถานประกอบการว่าจะปกครอง ดูแลความประพฤติของ
นักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
“สถานศึ กษา” หมายความว่า สถานศึก ษาที่ จัดการศึกษาตามหลั กสู ต รประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้ นสู ง
กระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือ ผู้อานวยการสถานศึกษา
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“อาชีว ศึ กษาระบบทวิภ าคี ” หมายความว่า การจัดอาชีว ศึก ษาและฝึ กอบรมวิช าชีพ โดยความร่ว มมื อ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ กาหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติพื้นฐานบางส่วนที่
สถานศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระและแหล่งวิทยาการที่
เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษา
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝึกอาชีพ” หมายความว่า การเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
“การเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย” หมายความว่า การเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้วยการ
จั ดการและบริห ารสื่ อการเรีย นรู้ อย่ างเป็ น ระบบ โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการถ่ ายทอด สนั บ สนุ น หรือ

ปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
ไม่จากัดเวลา สถานที่ หรือ ความจากัดของตัวผู้เรียน
ข้อ 6. ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้ เป็นไปตามระเบียบนี้และให้ มีอานาจตี
ความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
สภาพนักศึกษา
ส่วนที่ 1
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ 7. ผู้เข้าเรียนต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าหรือสาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขา
งานที่กาหนด ต้องผ่านการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ ครบตามที่กาหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
ความข้อนี้ไม่ใช้บังคับสาหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา โดยไม่นับ
จานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสาเร็จการศึก ษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร แต่สถานศึกษาอาจ
พิจารณาประเมินพื้นความรู้ความสามารถเป็นราย ๆ ไปก็ได้
ข้อ 8. ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย
(2) มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
(3) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
(4) ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอย่างร้ายแรง จะต้องพ้นสภาพนักศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
(5) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐาน
ของทางราชการในลั กษณะเดียวกัน มาแสดง ในกรณี ที่ไม่มีหลั กฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
(6) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(7) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(8) สาหรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝึกอาชีพ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
17 ปี บริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัครผู้เข้าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบ
เครือข่าย ต้องเป็นผู้มีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กรณีที่มีผู้เข้าเรียนตามโครงการอื่น อาจกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ 2
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ 9. การรับผู้เข้าเรียน ให้ทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ให้ทาการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาและหรือสถาน
ประกอบการ หากสถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะทาการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และ
หรือสอบปากเปล่าด้วยก็ได้
(2) ให้สถานศึกษาทุกแห่งประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ
ตามวัน และเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
(3) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษา
เอง ตามคุณ สมบั ติ ที่ กาหนดและตามจ านวนที่ได้ ตกลงร่ว มกั น กับ สถานศึก ษา หรือจะมอบให้ ส ถานศึก ษาเป็ น
ผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกันก็ได้
การรับ ผู้เข้าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ให้ สถานศึกษารับสมัคร
ผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษา และผ่านระบบเครือข่าย
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการอื่นโดยการคัดเลือก ให้คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ 10. ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา
ส่วนที่ 3
การเป็นนักศึกษา
ข้อ 11. ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา
สาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทาสัญญาการฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนและการทาสัญญาการฝึกอาชีพ ต้องกระทาด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสาเร็จ
การศึ กษาตามวัน เวลา ที่ ส ถานศึกษา และสถานประกอบการกาหนด โดยช าระเงินค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือ
มาให้คารับรอง และทาใบมอบตัว เว้นแต่ผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาจะให้ผู้ปกครองมาทาใบมอบตัว
หรือไม่ก็ได้สาหรับนักศึกษาที่เรียนอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี ต้องให้ผู้ปกครองมาให้คารับรองและทาสัญญาการฝึก
อาชีพกับสถานประกอบการด้วยให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบแนวทาง
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน
ข้อ 12. ให้สถานศึกษาออกบัตรประจาตัวให้แก่นักศึกษา
บัตรประจาตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษารหัสประจาตัวนักศึกษา
เลขประจาตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ทาการ
แทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของนักศึกษาให้ประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูป
ถ่ายของนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจาตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี นับ
แต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจาตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพนักศึกษาให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป
นักศึกษาที่เรียนเป็นบางเวลาหรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา ถ้ามีบัตรประจาตัวที่ใช้ได้ผลตาม
ความประสงค์ของสถานศึกษาอยู่แล้ว สถานศึกษาก็ไม่ตอ้ งออกบัตรประจาตัวให้อีก
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการก็ได้

ข้อ 13. ให้ สถานศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษา เพื่ อทาหน้าที่ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนตักเตือน และดูแลความ
ประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ส่วนที่ 4
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 14. การพ้นสภาพนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ตามข้อ 25. หรือ ข้อ 26. แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
(3) ลาออก
(4) ถึงแก่กรรม
(5) สถานศึกษา สั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาและหรือ
สถานประกอบการ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะ
ศึกษาเล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ 28. แห่งระเบียบนี้
ค. ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการหรือของทาง
ราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัย
ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7.หรือข้อ 8. แห่ง
ระเบียบนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
ข้อ 15. ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 14 (3) , 14 (5) ก , 14 (5) ข และข้อ 21. ถ้าประสงค์จะ
ขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่นคาร้องขอต่อสถานศึกษา
แห่งนั้นภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้
ข้อ 16. การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ 15. ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(3) ให้นาจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้
มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การพักการเรียน
ข้อ 17. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน หรือฝึกอาชีพ
ได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(1) ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาให้ ไปศึ ก ษา หรื อ ดู งาน หรื อ เป็ น ตั ว แทนของสถานศึ ก ษา หรื อ สถาน
ประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว

(3) เหตุจ าเป็ น อย่ างอื่น ตามที่ส ถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะพิจารณาเห็ นสมควร
นักศึกษาที่ลาพักการเรียนต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา แต่ถ้านักศึกษาได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนสาหรับภาคเรียนนั้นแล้ว ก็ไม่ต้องชาระเงิน
ค่ารักษาสภาพนักศึกษาสาหรับภาคเรียนนั้นอีก
ถ้ามีนักศึกษาลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า1 ปี สถานศึกษา และหรือสถาน
ประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 18. นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคาขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ 19. สถานศึกษาอาจสั่งให้นักศึกษาพักการเรียนได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ
ข้อ 20. การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนและการสั่งให้นักศึกษาพักการเรียนให้สถานศึกษาทาหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะสถานศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหรือไม่ก็ได้
ข้อ 21. นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคาขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วย
หลักฐาน การอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียนต่อหัวหน้าสถานศึกษา ภายใน 15 วันนับ
แต่วันถัดจากวันครบกาหนด เมื่อได้รับอนุญาตก็ให้กลับเข้าเรียนได้ หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าพ้ นสภาพนักศึกษา
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ส่วนที่ 6
การลาออก
ข้อ 22. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ 23. นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้ถือว่านั กศึกษาผู้นั้นมี
สภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การเรียน
ส่วนที่ 1
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ 24. สถานศึกษาต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ 25. การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา และหรือผู้ควบคุมการฝึก
ข้อ 26. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากาหนดโดยแจ้งความ
ประสงค์ว่าจะใช้วิธีการเรียนใด พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทน
ก็ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่มีเหตุขัดข้องทางการเงิน ประสงค์ขอผ่อนผันการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา
ก็ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอผ่อนผันต่อหัวหน้าสถานศึกษา โดยชาระในภาคเรียนหนึ่ ง ๆ ได้ 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายต้อง
ชาระก่อนวันประเมินปลายภาคเรียน เพื่อสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ทั้งนี้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
อนุญาตเป็นราย ๆ ไป

ข้อ 27. สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ 24. ก็ได้โดยให้สถานศึกษา
กาหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน 5 วัน นับ
แต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามระเบียบว่าด้วยการ
เก็บเงินบารุงการศึกษา
ข้อ 28. นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักศึกษา ต้องติดต่อลาพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียนพร้อมทั้ง
ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบารุงการศึกษา
ข้อ 29. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงทั้งนี้นับรวมกิจกรรม
2 ชั่วโมงใน 3 ภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่กาหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา
ข้อ 30. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ หน่ ว ยงานของราชการ ไม่น้ อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ยกิต ที่ ระบุ ไว้ในหลั ก สู ตร แต่ ล ะประเภทวิช า
สาขาวิชา สาขางาน และลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ 34. แห่งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547 ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาสาขาวิชา และสาขางาน
ส่วนที่ 2
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ 31. นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน
30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและหรือครูฝึก และ
อาจารย์ที่ปรึกษา และหรือผู้ควบคุมการฝึก
ข้อ 32. การถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามข้อ 31. ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ลงอักษร “ถ.น.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.
ส่วนที่ 3
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
ข้อ 34. เมื่อได้ทาการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่าน ให้ บันทึก“ม.ก.” ลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 4
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินผลการเรียน
ข้อ 35. ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มสาหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ยกเว้นนักศึกษาตามการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามข้อนี้ จะขอสอบเทียบประสบการณ์
หรือสอบเทียบความรู้ตามข้อ 36. แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ 36. การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 20 สัปดาห์
(2) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน
(4) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียนที่
เรียนแล้วมารวมกัน
(5) นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนใด
ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(6) รายวิชาที่มีผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นาเวลา
เรียนที่เรียนกับผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(7) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ 5
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข้อ 37. นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากาหนด
อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างหรือก่อนประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจาเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ 38. นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมิน ต้องยื่นคาร้องพร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ต่อ
สถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทาได้ ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การขออนุญาตให้เลื่อนการประเมินให้สถานศึกษาทาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา
ข้อ 39. นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ ไม่เกินวันกาหนดการประเมินสรุปผลการเรียน
ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ข้อ 40. ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกาหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษากาหนดวันประเมินไว้
ในหนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทาได้ก็ให้เป็นหน้าที่ ของนักศึกษาซึ่งพร้อมที่จะรับการ
ประเมินยื่นคาร้องต่อสถานศึกษาเพื่อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมิน ทั้งนี้
ต้องไม่เกินวันกาหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าขาด
การประเมินและให้สถานศึกษาทาการประเมินตัดสินผลการเรียน
สถานศึกษาจะดาเนินการประเมินให้แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน ตามข้อ
37(2) ได้ต่อเมื่อปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด ว่าไม่มีความผิด หรือเป็น
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือให้ประกันทัณฑ์บนไว้ หรือรอการกาหนดโทษ หรือ
รอการลงโทษเท่านั้น

ส่วนที่ 6
การเปิดเรียน
ข้อ 41. สถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกาหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษา ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 42. สถานศึกษาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาค
เรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 7
การประเมินผลการเรียน
ข้อ 43. การประเมินผลการเรียน ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน
ข้อ 44. สถานศึ ก ษาสามารถเปิ ด ท าการสอนรายวิช าปรับ พื้ น ฐานวิช าชี พ ให้ แ ก่นั กศึ ก ษาที่ ไม่ ได้ ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่กาหนดไว้ โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น ๆ พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการ
เก็บเงินบารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอน
ในรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากันก็ได้
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 45. ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2542 กับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2540 พ.ศ. 2540 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2540 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ไปจนกว่า
นักศึกษาผู้นั้นจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 46. สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร
18.1 จุดประสงค์สาขาวิชา

18.1.1 ความเจริ ญ เติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรมอั น ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
มีรากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการผู้มีความรู้ทางด้าน
ไฟฟ้าระบบควบคุม ในการควบคุมระบบการผลิต การตรวจตราและทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น
สถาบั นการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเป็น นักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ คานวณและประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ซ่อมบารุงรักษา ทดสอบ
พั ฒ นา ให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและประยุ ก ต์ ใช้ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ร ะบบไฟฟ้ า ควบคุ ม ในงาน
อุตสาหกรรม ระบบวัดและควบคุม เป็ น การนาทฤษฎีการควบคุมแบบต่างๆ เข้ามาใช้กับการทางานใดๆ ที่เรา
ต้องการจะควบคุม โดยใช้เทคโนโลยี ในการวิเคราะห์ และ ควบคุม พฤติกรรมของระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการ
18.1.2 มุ่งผลิตบั ณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง และให้
ความสาคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับอาชีพ
18.1.3 มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ประกอบด้วย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สมรรถนะทั่วไปและ สมรรถนะวิชาชีพ ดังนี้
18.2.1 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
18.2.1.1 ติดต่อสื่อสารฟัง อ่าน พูด และเขียน ด้วยภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
18.2.1.2 พัฒนาการ การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.2.1.3 พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างสุขลักษณะ และกิจนิสัยที่ดี
18.2.1.4 นาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
18.2.2 สมรรถนะวิชาชีพ
18.2.2.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดหลักสู ตรฐานสมรรถนะให้
ครอบคลุมดังต่อไปนี้
1) ออกแบบ คานวณและประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
2) วางแผน ควบคุมงานติดตั้งงานไฟฟ้า
3) วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4) ตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขงานไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5) ให้คาปรึกษา แนะนางานไฟฟ้า
18.2.2.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน หรือเลือกจากสมรรถนะดังนี้
1) ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
2) วิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
3) พัฒนาบุคคลากร ฝึกอบรม และสัมมนา
4) ออกแบบ คานวณ ติดตั้ง ทดสอบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

5) คานวณ เลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
6) ออกแบบ ควบคุมกระบวนการ ออโตเมชั่น และระบบควบคุมป้อนกลับอัตโนมัติ
7) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม มอนิเตอร์
เครื่องมือวัด ในระบบเครือข่าย
8) ประยุ ก ต์ ใช้ โ ปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์ โปรแกรมเมเบิ ล -คอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ไฟฟ้า ควบคุมตาแหน่ง งานออโตเมชั่น งานกระบวนการ
9) ออกแบบ ควบคุ ม ทดสอบ ระบบขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยไฟฟ้ า นิ ว เมติ ก ส์ ไฮดรอลิ ก ส์ และ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
10) ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมบารุง ทดสอบ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ในงานอาคารสูง
11) บริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
12) วิเคราะห์ ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
13) บริหารจัดองค์กรและการบริหารอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
18.3 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
18.4 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1) กลุม่ วิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2 ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.3 ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
(30 หน่วยกิต)
2.2) กลุม่ วิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
2.3) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
(6 หน่วยกิต)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาก่อสร้าง มานับรวมหน่วยกิตในหมวดวิชาทักษะชีวิต
18.5 ประกอบด้วย หมวดวิชา และรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 -1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
3 (3-0-6)
4000 -1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
3 (2-2-5)
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 -1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4000 -1405 สถิติเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)

4000 -1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-2001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104-2002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2003 ระบบควบคุม
3(2-3-5)
4104 -2004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-5)
4104-2005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2006 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานควบคุม
3(2-3-5)
4104 -2007 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
4104 -2008 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2010 การป้องกันระบบไฟฟ้า
3(2-3-5)
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-2101 เทคโนโลยีไฟฟ้า 1
3*-*
4104-2102 เทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3*-*
4104-2103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
4104-2104 อินเวอร์เตอร์
3(2-3-5)
4104-2105 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
4104-2106 เทคโนโลยีซ่อมบารุงทางไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104-2107 ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ
3(2-3-5)
4104-2108 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
4104-2109 การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
3(2-3-5)
4104-2110 ระบบควบคุมแบบกระจาย
3(2-3-5)
4104-2111 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว
3(2-3-5)
4104-2112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
4104-2113 ระบบเครือข่ายงานควบคุมอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
4104-2114 ระเบียบวิธีเชิงเลข
3(3-0-6)
4104-2115 การประยุกต์ใช้ดิจิตอล
3(2-3-5)
4104-2116 การประยุกต์และประมวลผลสัญญาณ
3(2-3-5)
4104-2117 พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
4104-2118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104-2119 การดาเนินงานการจัดการ
3(2-3-5)
4104-2120 การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
2(2-0-4)
4104-2121 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
3(2-3-5)
4104-2122 การวัดและมาตรวิทยาเบื้องต้น
3(2-3-5)

4104-2123
4104-2124
4104-2125
4104-2126
4104-2127
4104-2128
4104-2129
4104-2130
4104-2131
4104-2132
4104-2133
4104-2135
4104-2136
4104-2137

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-5)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(2-3-5)
การสอบเทียบกระบวนการผลิต
3(2-3-5)
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(2-3-5)
การทดสอบความต้านทานฉนวน
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบ
3(2-3-5)
การวิเคราะห์อุณหภูมิด้วยภาพความร้อน
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงระบบปรับอากาศ
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงโดยเทคนิคอัลตร้าซาวด์
3(2-3-5)
การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงระบบควบคุม
3(2-3-5)
คุณภาพกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
การซ่อมบารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ
3(2-3-5)
การผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยพลังงาน
3(3-0-6)
แสงอาทิตย์และพลังงานลม
4104-2138 เซลล์เชื้อเพลิง
3(3-0-6)
4104-2139 พลังงานลม
3(3-0-6)
4104-2140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล
3(3-0-6)
4104-2141 การรวมกริดพลังงานทดแทน
3 (3-0-5)
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-8501 วิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
*-*-*
4104-8502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
3(*-*-*)
4104-8503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3(*-*-*)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตทุก
ประเภทวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4104-2136 การซ่อมบารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ
4104-2120 การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
4104-2137 การผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม

น (ท-ป-ศ)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

หลักสู ตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 3
ในการประชุมครั้งที่ .........../.............. เมื่อวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. .................
ลงชื่อ
( นายศรี เมือง เจริ ญศิริ )
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
..…......../………………../……………
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หลักสูตร
18.1 จุดประสงค์สาขาวิชา
18.1.1 ความเจริ ญ เติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรมอั น ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
มีรากฐานที่สาคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการผู้มีความรู้ทางด้าน
ไฟฟ้าระบบควบคุม ในการควบคุมระบบการผลิต การตรวจตราและทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น
สถาบั นการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเป็น นักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ คานวณและประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ซ่อมบารุงรักษา ทดสอบ
พั ฒ นา ให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและประยุ ก ต์ ใช้ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ร ะบบไฟฟ้ า ควบคุ ม ในงาน
อุตสาหกรรม ระบบวัดและควบคุม เป็ น การนาทฤษฎีการควบคุมแบบต่างๆ เข้ามาใช้กับการทางานใดๆ ที่เรา
ต้องการจะควบคุม โดยใช้เทคโนโลยี ในการวิเคราะห์ และ ควบคุม พฤติกรรมของระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการ
18.1.2 มุ่งผลิตบั ณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง และให้
ความสาคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับอาชีพ
18.1.3 มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ประกอบด้วย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สมรรถนะทั่วไปและ สมรรถนะวิชาชีพ ดังนี้
18.2.1 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
18.2.1.1 ติดต่อสื่อสารฟัง อ่าน พูด และเขียน ด้วยภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
18.2.1.2 พัฒนาการ การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.2.1.3 พัฒนาบุคลิกภาพ สร้างสุขลักษณะ และกิจนิสัยที่ดี
18.2.1.4 นาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
18.2.2 สมรรถนะวิชาชีพ
18.2.2.1 สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะให้
ครอบคลุมดังต่อไปนี้
1) ออกแบบ คานวณและประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
2) วางแผน ควบคุมงานติดตั้งงานไฟฟ้า
3) วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
4) ตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขงานไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
5) ให้คาปรึกษา แนะนางานไฟฟ้า
18.2.2.2 สมรรถนะวิชาชีพเลือก สถาบันการอาชีวศึกษาอาจจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน หรือเลือกจากสมรรถนะดังนี้
1) ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
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2) วิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
3) พัฒนาบุคคลากร ฝึกอบรม และสัมมนา
4) ออกแบบ คานวณ ติดตั้ง ทดสอบเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
5) คานวณ เลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
6) ออกแบบ ควบคุมกระบวนการ ออโตเมชั่น และระบบควบคุมป้อนกลับอัตโนมัติ
7) เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม มอนิเตอร์
เครื่องมือวัด ในระบบเครือข่าย
8) ประยุ ก ต์ ใช้ โ ปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร์ โปรแกรมเมเบิ ล -คอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ไฟฟ้า ควบคุมตาแหน่ง งานออโตเมชั่น งานกระบวนการ
9) ออกแบบ ควบคุ ม ทดสอบ ระบบขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยไฟฟ้ า นิ ว เมติ ก ส์ ไฮดรอลิ ก ส์ และ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
10) ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมบารุง ทดสอบ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ในงานอาคารสูง
11) บริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
12) วิเคราะห์ ตรวจสอบ รายงาน ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
13) บริหารจัดองค์กรและการบริหารอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
18.3 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
18.4 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1) กลุม่ วิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2 ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.3 ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
(30 หน่วยกิต)
2.2) กลุม่ วิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
2.3) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
(6 หน่วยกิต)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาก่อสร้าง มานับรวมหน่วยกิตในหมวดวิชาทักษะชีวิต
18.5 ประกอบด้วย หมวดวิชา และรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 -1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
3 (3-0-6)
4000 -1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
3 (2-2-5)
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
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4000 -1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
4000 -1405 สถิติเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 -1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-2001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104-2002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2003 ระบบควบคุม
3(2-3-5)
4104 -2004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-5)
4104-2005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2006 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานควบคุม
3(2-3-5)
4104 -2007 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
4104 -2008 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104 -2010 การป้องกันระบบไฟฟ้า
3(2-3-5)
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-2101 เทคโนโลยีไฟฟ้า 1
3*-*
4104-2102 เทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3*-*
4104-2103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
4104-2104 อินเวอร์เตอร์
3(2-3-5)
4104-2105 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
4104-2106 เทคโนโลยีซ่อมบารุงทางไฟฟ้า
3(2-3-5)
4104-2107 ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ
3(2-3-5)
4104-2108 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
4104-2109 การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
3(2-3-5)
4104-2110 ระบบควบคุมแบบกระจาย
3(2-3-5)
4104-2111 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว
3(2-3-5)
4104-2112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
4104-2113 ระบบเครือข่ายงานควบคุมอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
4104-2114 ระเบียบวิธีเชิงเลข
3(3-0-6)
4104-2115 การประยุกต์ใช้ดิจิตอล
3(2-3-5)
4104-2116 การประยุกต์และประมวลผลสัญญาณ
3(2-3-5)
4104-2117 พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
4104-2118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(2-3-5)
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4104-2119
4104-2120
4104-2121
4104-2122
4104-2123
4104-2124
4104-2125
4104-2126
4104-2127
4104-2128
4104-2129
4104-2130
4104-2131
4104-2132
4104-2133
4104-2135
4104-2136
4104-2137

การดาเนินงานการจัดการ
3(2-3-5)
การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
2(2-0-4)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
3(2-3-5)
การวัดและมาตรวิทยาเบื้องต้น
3(2-3-5)
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-5)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(2-3-5)
การสอบเทียบกระบวนการผลิต
3(2-3-5)
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(2-3-5)
การทดสอบความต้านทานฉนวน
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบ
3(2-3-5)
การวิเคราะห์อุณหภูมิด้วยภาพความร้อน
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงระบบปรับอากาศ
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงโดยเทคนิคอัลตร้าซาวด์
3(2-3-5)
การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
3(2-3-5)
การซ่อมบารุงระบบควบคุม
3(2-3-5)
คุณภาพกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
การซ่อมบารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ
3(2-3-5)
การผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยพลังงาน
3(3-0-6)
แสงอาทิตย์และพลังงานลม
4104-2138 เซลล์เชื้อเพลิง
3(3-0-6)
4104-2139 พลังงานลม
3(3-0-6)
4104-2140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล
3(3-0-6)
4104-2141 การรวมกริดพลังงานทดแทน
3 (3-0-5)
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4104-8501 วิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
*-*-*
4104-8502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
3(*-*-*)
4104-8503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3(*-*-*)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตทุก
ประเภทวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4104-2136 การซ่อมบารุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ
4104-2120 การบริหารธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
4104-2137 การผลิตกาลังไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม

น (ท-ป-ศ)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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หลักสู ตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 3
ในการประชุมครั้งที่ .........../.............. เมื่อวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. .................

ลงชื่อ
( นายศรี เมือง เจริ ญศิริ )
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
..…......../………………../……………
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