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 “การสร้างผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ถือเป็นภารกิจและหน้าท่ี

หลักของครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 

ที่ต้องการสร้างผู้เรียนให้มีอนาคต มีความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงส่งผลด ี

ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในโอกาสต่อไป”

	 ในปีการศึกษา	2565	กระผมนายสุดชาย	บุตรแสนลี	ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	 ขอแสดงความยินดี	 และขอต้อนรับนักเรียน	

นกัศกึษาผูป้กครองทุกท่านเข้าสูร้ั่ววิทยาลัยเทคนคินครโคราช	ทีข่บัเคลือ่น

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามโมเดล	NKTC-One	Team	By	Done	

สารยินดีต้อนรับ จาก...ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

 D = Digitalization การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 O = Organization องค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ

 N = Network & Cooperation การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา สมัยใหม่

 E = Excellence & Upskill, Reskill, Newskill การยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

	 ซึง่เช่ือว่าวิทยาลยัฯ	จะให้ทัง้ความรูด้้านวชิาการและทกัษะด้านวชิาชพี	รวมถงึการดแูลความประพฤต	ิ

ปฏิบตัตินให้มีคุณธรรม	จรยิธรรม	เพือ่ให้นกัเรยีน	นกัศกึษาทกุคน	สามารถเข้าสูต่ลาดแรงงานอย่างมคีณุภาพ	

หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 ทั้งนี้ยังฝึกฝนให้มีความอดทน	 สามารถปรับตัวเม่ือต้องเผชิญกับปัญหาและ

อุปสรรคต่าง	ๆ 	สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	ตลอดจนมีจิตสาธารณะ	ซึ่งสิ่งต่าง	ๆ 	เหล่านี้จะเป็นส่วนส�าคัญ

ต่อการพัฒนาตนเอง	สังคม	และประเทศชาติ	ขอให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จในการศึกษา	ณ	ที่แห่งนี้

	 คูม่อืนกัเรยีน	นกัศกึษาเล่มนี	้วทิยาลยัเทคนคินครโคราชมจุีดประสงค์เพ่ือให้นกัเรียน	นกัศกึษาทกุคน

ได้ทราบกฎระเบียบ	ข้อปฏิบัติต่าง	ๆ 	ขอให้นักเรียน	นักศึกษาได้อ่านและท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้ในทุกเรื่อง	

เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

	 ท้ายสุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลกที่นักเรียน	 นักศึกษาเคารพ

นับถือ	 จงดลบันดาลให้นักเรียน	 นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ 

โดยทั่วหน้ากันเทอญ

(นายสุดชาย  บุตรแสนลี)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

นายสุดชาย  บุตรแสนลี



	 คู่มือนักเรียน	 นักศึกษาใหม่	 ประจ�าปีการศึกษา	 2565	 เล่มนี้	 จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

นักเรียน	นักศึกษา	ของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	ได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา	ท�าความเข้าใจ	และถือปฏิบัติ

ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักเรียน	 นักศึกษา	 ของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	 คู่มือนักเรียน	 นักศึกษา	

ประกอบด้วยข้อมูล	4	ส่วน	คือ	

 ส่วนที่ 1		 ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	

 ส่วนที่ 2 พระราชกฤษฎีกา	กฎกระทรวง	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศ

	 	 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	

 ส่วนที่ 3 การให้บริการและสวัสดิการนักเรียน	นักศึกษา

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลหลักสูตรและแผนการสอนประจ�าปีการศึกษา	2565

	 นักเรียน	 นักศึกษาทุกคน	 ควรศึกษาคู่มือนักเรียน	 นักศึกษา	 และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ	

ระเบียบ	และประกาศของวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	เพื่อนักเรียน	นักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง	

และเป็นประโยชน์ส�าหรับนักเรียน	 นักศึกษาควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของวิทยาลัยฯ	 จากส่ือต่างๆ	 

หากยังสงสัยประการใดในระหว่างการศึกษา	ขอให้ติดต่อครูที่ปรึกษา	 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียน

การสอนและด้านวิชาการให้ถูกต้อง

	 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียน	 นักศึกษา	 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่

นักเรียน	นักศึกษา	และผู้สนใจโดยทั่วไป

คณะผู้จัดท�า

ค�าน�า   Perfece
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
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ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่

1



ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง	 247	หมู่	3	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลหมื่นไวย

	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000

โทรศัพท	์ 0-4492-3301

โทรสาร	 0-4492-3302

Website	 http://www.nmptc.ac.th

E-mail	 nmptckorat@gmail.com

Facebook			 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

รถยนต์โดยสารประจ�าทาง	 สาย	7	ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ

เนื้อที	่ 16	ไร่	36	ตารางวา

SCAN ME

ข้อมูลทั่วไป   ของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช



วิทยาลัย เทคนิคนครโคราช

“โนนตาสุก”
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ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

วิทยาลัย เทคนิคนครโคราช
	ประจ�าปีการศึกษา	2558

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

วิทยาลัย เทคนิคนครโคราช

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	ประจ�าปีการศึกษา	2557

วิทยาลัย เทคนิคนครโคราช

Facebook			 วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

2562
4

 วนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564	กระทรวงศกึษาธกิาร	ประกาศเปล่ียนช่ือสถานศึกษา	“วทิยาลยัสารพดัช่าง

นครราชสีมา”	เปลี่ยนเป็น	“วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช”

วิทยาลัย เทคนิคนครโคราช

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	 ตั้งอยู่เลขที่	 247	 หมู่ที่	 3	 ถนนมิตรภาพ	 ต�าบลหมื่นไวย	 อ�าเภอเมือง 

ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช ่ างนครราชสีมา 	ประจ� าป ีการศึกษา	2556

ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช ่ างนครราชสีมา 	ประจ� าป ีการศึกษา	2557

นครราชสีมา 	ประจ� าป ีการศึกษา	2558

นครราชสีมา 	ประจ� าป ีการศึกษา	2562
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มีวงกลม	2	วงซ้อน	เครื่องหมายเสมาธรรมจักรลายไทย

อักษรย่อ	ทุ.ส.นิ.ม. ซึ่งย่อมาจากหลักธรรมที่เป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนา	คือ

“อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค”
วันที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	ประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

“วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา”	เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช”

สีขาว	 หมายถึง	 นักเรียน	นักศึกษา	ของวิทยาลัย

	 	 ที่มีจิตใจขาวบริสุทธิ์

สีแดงเลือดหม	ู หมายถึง	 สีเลือดของพระวิษณุกรรม	หรือ 

	 	 พระวศิวกรรม	ผูเ้ป็นเทพแห่งช่าง 

	 	 ผู้สร้างสรรค์	 ดลบันดาลให้เกิด 

	 	 การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์	และ 

	 	 ประติมากรรมบนโลก

ตราประจ�า
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

สีประจ�า
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
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ต้นราชพฤกษ์ (Golden Shower)
	 หรือ	ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของต้นราชพฤกษ์	คือ	Cassia	fistula	เนื่องจากต้นราชพฤกษ์	

ออกดอกสีเหลอืงชชู่อ	ดสูง่างาม	อกีท้ังยงัมีสตีรงกบัสปีระจ�าวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 จึงถูกตั้งชื่อว่าเป็น	“ต้นไม้ของในหลวง” และมีการลงนามให้ต้นราชพฤกษ	์ 

เป็นหนึ่งใน	3	สัญลักษณ์ประจ�าชาติไทย	โดยมี	

 1. ช้าง		 	 เป็นสัตว์ประจ�าชาติไทย

	 2.		ศาลาไทย		 เป็นสถาปัตยกรรมประจ�าชาติไทย	

 3.  ดอกราชพฤกษ	์	 เป็นดอกไม้ประจ�าชาติไทย

เหตุผลเลือกเป็นดอกไม้ประจ�าวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

	 1.	 เนื่องจากเป็นต้นไม้พื้นเมืองท่ีรู ้จักกันอย่างแพร่หลาย	 และมีอยู ่ทุกภาคของ 

	 	 ประเทศไทย

	 2.	 มีประวัติเกี่ยวข้องกับประเพณีส�าคัญๆ	ในไทย	และเป็นต้นไม้มงคลที่นิยมปลูก

	 3.	 ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย	เช่น	ใช้เป็นยารักษาโรค	อีกทั้งยังใช้ล�าต้นเป็นเสาเรือน 

	 	 ได้	เป็นต้น

	 4.	 มีสีเหลืองอร่าม	พุ่มงามเต็มต้น	เปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา

	 5.	 มีอายุยืนนาน	และทนทาน

ต้นไม้ประจ�า
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
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The Model of Excellenct College is Perfect DONE :

Perfect is NMPC team - living in one family.

NMPC - One Team by DONE

NMPC is the Perfect team - living in one family.

Digitalization
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลD
Organization
องค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพO
Network @ Cooperation
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสมัยใหม่N
Excellence & Upskill Reskill-New skill
การยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศE

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
NAKHON KORAT TECHNICAL COLLEGE

Perfect_DONE

	 คือ	การพัฒนา	วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	ร่วมกัน	 โดยการร่วมท�าทันที	

ซึง่ต้องเป็นการท�าให้ดีท่ีสดุ	ท�าให้สมบูรณ์	และท�าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	สูก่ารเป็น 

สถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ	Excellent College
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 วทิยาลยัเทคนคินครโคราช
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ชื่อรางวัลและผลงาน

การแข่งขนัทกัษะการออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนกิส์		ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ชั้นสูง	 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ระดับภาค	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561

ล�าดับ

1

ปีการศึกษา  2561

ชื่อรางวัลและผลงาน

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	ABU	ระดับชาติ	ประจ�าปีการศึกษา	2562

การแข่งขนัทกัษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว	(ระดบัระยะส้ัน)	ได้รบัรางวลั

รองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประจ�าปีการศึกษา	2562

การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว	 (ระดับระยะส้ัน)	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ระดับภาค	ประจ�าปีการศึกษา	2562

หน่วยงาน

สอศ.

สอศ.

สอศ.

หน่วยงาน

สอศ.

ล�าดับ

1

2

3

ปีการศึกษา  2562

ชื่อรางวัลและผลงาน

การแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	

การแข่งขันทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับภาค

การประกอบอาหารจานเดียว	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับภาค	

การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับภาค	

การแข่งขันตัดแต่งทรงผมสตรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค

หน่วยงาน

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

ล�าดับ

1

2

3

4

5

ปีการศึกษา  2563

เกียรติประวัติ   ของสถานศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	ระดับ	อศจ.

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา

การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย

การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

 ล�าดับ รายการ/รางวัลและผลงาน รางวัล ระดับ หน่วยงาน 

1

2

3

4

ปีการศึกษา  2564

อศจ.

ชาติ

ภาค

ภาค

เข้าร่วม

เหรียญเงิน

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ
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ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน
นายสุรพล  นามเสนา	 ได้รับคัดเลือกเป็น	 “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”	 ประจ�าปี 
การศึกษา	 2561	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา	(กรมอาชีวศึกษา)	ครบรอบ	77	ปี
นายสุชิน  ชินสีห์	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ระดับประเทศ	 รางวัล	 
“พระพฤหสับด”ี ประเภทผูท้�าคณุประโยชน์ด้านการศกึษา	ประจ�าปีการศกึษา	2561
นายปริญญา  ทิศด�ารงค	์	ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์		เข้าร่วมการประกวด
ระดับเหรียญทองแดง	 “เครื่องปั ๊มน�้าพลังงานป้อนกลับ” การประกวด 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจ�าปีการศึกษา		
2561
นายวชัรพงษ์  ขวาป้องใต้		ครทูีป่รกึษาผลงานส่ิงประดิษฐ์		เข้าร่วมการประกวด 
ระดับเหรียญทองแดง	“เครื่องปั๊มน�้าพลังงานป้อนกลับ”	การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา	2561
นายสงวนศกัดิ ์ อาจพินจิ		ครทูีป่รกึษาผลงานสิง่ประดิษฐ์		เข้าร่วมการประกวด
ระดบัเหรยีญทองแดง	“เครือ่งป๊ัมน�า้พลงังานป้อนกลบั”	การประกวดสิง่ประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา	2561
นายอนันต์  เติมขุนทด		ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์		เข้าร่วมการประกวด
ระดบัเหรยีญทองแดง “เคร่ืองป๊ัมน�า้พลังงานป้อนกลับ” การประกวดสิง่ประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา	2561
นายสุชิน  ชินสีห์	 ครูผู ้ควบคุมนักศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโคร 
คอนโทรลเลอร์	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ระดับภาค	 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561
นายวัชรพงษ์  ขวาป้องใต้	 ครูผู้ควบคุมนักศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์	ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู		ระดับภาค		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561
นายบุญฤทธ์ิ  บุญหมื่นไวย	 ครูผู้ควบคุมนักศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์		ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู	ระดับภาค		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561

หน่วยงาน
สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

ล�าดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ปีการศึกษา  2561

รางวลัและผลงาน  ครแูละบคุลากรทางการศกึษา



คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

18

ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน

นางสาวชัชชล มณีโมรา	ครผููค้วบคมุนักศกึษา	เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะการตดัแต่ง 

ทรงผมสุภาพสตรี	ระดับชาติ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประจ�าปีการศึกษา	2562

นายณฐัพร หลองเจาะ	ครผููค้วบคมุนกัศกึษา	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานเชือ่ม	

SMAW	&	 GTAW	&	 GMAW	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 

ประจ�าปีการศึกษา	2562

นายจีระศักดิ์ สีหมุ่ย	 ครูผู้ควบคุมนักศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกรีฑา 

วิ่งผลัดต่างระยะ	ระดับชาติ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประจ�าปีการศึกษา	2562

นางพิชญ์พิมล เลิศสุริยะกุล	 ครูผู้ควบคุมนักศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

แต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว	 ระดับภาค	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 ประจ�าปี 

การศึกษา	2562

นางสาวอญัชสา  กติตอินนัต์ภทัร์	ครผููค้วบคุมนกัศึกษา	เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ

การประกอบอาหารจานเดียว	 ระดับชาติ	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 ประจ�าป ี

การศึกษา	2562

นายขจรศักดิ์  ดอกแขมกลาง	ครูผู้ควบคุมนักศึกษา	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

หุน่ยนต์ออกแบบชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกลอาชีวศกึษา	ระดับชาติ	ประจ�าปีการศกึษา		

2562

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

หน่วยงาน

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

ปีการศึกษา  2562

ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน

นายธเนศ		เจริญทนัง	ผลงาน	เครื่องตัดอลูมิเนียม	MINI	V.2	รางวัลอื่นๆ	

ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายไชยวัฒน์		อุ่นชื่น	ผลงานพวงกุญแจไม่แตะโควิด	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	

ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายกิตติเดช		แน่นนอก	ผลงาน	มุ้งลวดส�าเร็จรูป	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	

ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายพยุง	อยู่เจริญ	ผลงานแม่แรงไฟฟ้า	(Electric	Hydeaulic	jack)	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายปิยะณัฐ	ปัญญะพิมพ์	ผลงาน	ตู้ไปรษณีย์ตาวิเศษ	รางวัลอื่นๆ

ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายขจรศักดิ์		ดอกแขมกลาง	ผลงาน	เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงออนไลน์	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

หน่วยงาน

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

ปีการศึกษา  2563
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ล�าดับ 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน

นายชัยโรจน์		เกียรติคุณสิริ	ผลงาน		อุปกรณ์วัดระดับน�้าล้น	เตือนด้วยเสียง	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางฐิติพร		ซื่อตรง	ผลงาน	ปลั๊กไฟเพื่อความปลอดภัย	รางวัลอื่นๆ

ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายธนชัย		สีหะนันท์	ผลงาน	สมาร์ทดิจิทัลฟาร์มเมอร์	รองชนะเลิศ

ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายวัชรพงษ์		ขวาป้องใต้	ผลงาน	อุปกรณ์	“ล็อคกันลืม” รางวัลอื่นๆ	

ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายสงวนศักดิ์		อาจพินิจ	ผลงาน	เครื่องสแกนลายนิ้วมือเช็คชื่อส่งไลน์	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายปริญญา	 	 ทิศด�ารงค์	 ผลงาน	 อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ในครัวเรือนและยาน

พาหนะ	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายกุง้		หงษ์ขนุทด	ผลงาน	แอปพลเิคชัน่แจ้งเตอืนและแนะน�ากจิกรรมช่วงกกัตวั	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร		จันทร์เชย	ผลงาน	ตู้อบเสื้อผ้าด้วยความร้อนกลิ่นหอมชื่นใจ	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร		จันทร์เชย		ผลงาน	พัดลมแอร์ประหยัดพลังงานเคลื่อนที่	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร	 	 จันทร์เชย	 ผลงาน	 เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลระบบเซนเซอร์ 

แบบ	2	in	1	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร		จันทร์เชย	ผลงาน	โต๊ะท�างานอเนกประสงค์	บ�าบัดความเครียด

ด้วยเสียงเพลง	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร		จันทร์เชย	ผลงาน	ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนอัจฉริยะแบบ	3	in	1	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	 ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายเรืองวุฒิ	 	 กลินทะ	 ผลงาน	 Drum	 Box	 (กลอง	 กล่องอเนกประสงค์)	 V.2	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายจักรกฤษณ์		แซ่ตั้ง	ผลงาน	รถแห่อเนกประสงค์	รางวัลอื่นๆ	

ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายรณพร		รัตนจันทร์	ผลงาน	Bearing	Grease	Truck	รางวัลอื่นๆ

ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

หน่วยงาน

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศ.จนครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา
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ล�าดับ 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน

นายวิทวัส		สุรา	 ผลงาน	 อุปกรณ์ดันลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์	V.2

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายอัศว์พัชร์		อ่อนทองหลาง	ผลงาน	เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

ชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางเนาวรัตน์		สุวรรณวงษ์	ผลงาน	พื้นรองเท้าสมุนไพรฆ่าเชื้อและดับกลิ่น	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	 ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางเบญจมาศ		เอี่ยมโคกสูง	ผลงาน	สบู่กระดาษจากสมุนไพร	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร		จันทร์เชย	ผลงาน	ชุดอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟ	ผ่านเสียงด้วย

แอปพลิเคชั่น	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร		จันทร์เชย	ผลงาน	เครื่องอบจานฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางปัญจพร		จันทร์เชย	ผลงาน	กล่องส�ารองไฟอเนกประสงค์

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นายสุชิน		ชินสีห์	ผลงาน	ได้รับคัดเลือกเป็น	“Excellent Teacher 4.0” 

รางวัลอื่นๆ	

ดร.สุรพล		นามเสนา	ผลงาน	ได้รับคัดเลือกเป็น	“Excellent Teacher 4.0” 

รางวัลอื่นๆ	

นายสุชิน		ชินสีห์	ผลงาน	ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี” 

รางวัลอื่นๆ	ระดับชาติ	

ดร.สุรพล		นามเสนา	ผลงาน	ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลหญิง

ชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

ดร.สุรพล		นามเสนา	ผลงาน	ทักษะการประกวดร้องเพลงสากลชาย

รองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายประมูล		แตงกระโทก	ผลงาน	เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

ชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์

นางสาวชัชชล		มณีโมรา	ผลงาน	ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี	

รองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางพิชญ์พิมล		เลิศสุริยะกุล	ผลงาน	ทักษะการแตงหน้า	เกล้าผมเจ้าสาว	

รองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

สอศ.

สอศ.

คุรุสภา

สอศ.

สอศ.

อศจ.นครราชสีมา

สอศ.

สอศ.
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ล�าดับ 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน

นายกฤษณะ		โมรานอก	ผลงาน	ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ

ชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางธิชา		ต้นโพธิ์	ผลงาน	ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ	ชนะเลิศ

ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางสาวอัญชสา		กิติอนันต์ภัทร์	ผลงาน	ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว	

ชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายเรืองวุฒิ		กลินทะ	ผลงาน	ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย	

รองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายปิยะณัฐ	ปัญญะพิมพ์	ผลงาน	ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย	

รองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายจักรกฤษณ์		แซ่ตั้ง	ผลงาน	ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง	

ชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายกุ้ง		หงษ์ขุนทด	ผลงาน	ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

(E-Commerce)	รางวัลอื่นๆ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายพยุง	 	 อยู่เจริญ	 ผลงาน	ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์	PLC	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางกิตติยา		ธีรพงศ์พัช	ผลงาน	ทักษะพื้นฐานประเภทวิชาภาษาไทย

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายกุ้ง		หงษ์ขุนทด	ผลงาน	ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(E-Commerce)	ชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางสาวณิชกานต์		ไคลพมิาย	ผลงาน	ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์	

(E-Commerce)	ชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายวิศรุต		กัจจายะนันท์	 ผลงาน	 ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางสาวณัฐริกา		นนตานอก	ผลงาน	ทักษะการประกวดสุนทรพจน์จีนกลาง	

ชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายธนกฤต		มารศร	ีผลงาน	ทกัษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขยีนแบบไฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร์	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายกฤษดา		ขอเอื้อนกลาง	ผลงาน	ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมมอเตอร์	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา
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ล�าดับ 

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน

นายอดุลวิทย์		กุดรังนอก	 ผลงาน	ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายวิทวัส		สุรา	 ผลงาน	ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์	(ทีม	ปวส.)	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายณัฐพล		ชาวนาแปน	ผลงาน	ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์	(ทีม	ปวส.)	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายธนภัทร	รัตนสิรินภา	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล	(ทีม	ปวส.)	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

ว่าที่	ร.ต.หญิง	ภัทราพร		แสงพรม	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล	

(ทีม	ปวส.)	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายอัศว์พัชร์		อ่อนทองหลาง	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

(ทีม	ปวส.)	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายรณพร		รัตนจันทร์	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล	(ทีม	ปวช.)	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายกฤษณะ		เริงชัยภูมิ	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล	(ทีม	ปวช.)	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด		ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายสราวุธ		รอดวินิจ	ผลงาน	ทักษะงานจักรยานยนต์	(ทีม	ปวช.)

ชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

ว่าที่	ร.ต.	รณชัย		อุทธา	ผลงาน	 ทักษะงานจักรยานยนต์	(ทีม	ปวช.)	

ชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายประมูล		แตงกระโทก	ผลงาน	 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน

(ทีม	ปวช.)	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายทินกร		อันทะค�าภู	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน	(ทีม	ปวช.)	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายปิยะณัฐ	ปัญญะพิมพ์	ผลงาน	ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายพิทักษ์		พันเดช	ผลงาน	ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางสาวศันสนีย์		อัครมนตรี		ผลงาน	ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา



คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

23

ล�าดับ 

67

68

69

70

71

72

ชื่อบุคลากร/รางวัลและผลงาน

นายสุเมธ		พระเดชพงษ์	ผลงาน	ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายธนชัย		สีหะนันท์	ผลงาน	ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายสุพจน์		สุรเสียง	ผลงาน	ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์	PLC	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายชัยโรจน์		เกียรติคุณสิริ	ผลงาน		ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม

เมเบิลคอนโทรลเลอร์	PLC	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นายขจรศักดิ	์	ดอกแขมกลาง	ผลงาน	ทกัษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ

ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

นางฐิติพร		ซื่อตรง	ผลงาน	ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร์	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

อศจ.นครราชสีมา

นางสาวณิชกานต์		ไคลพิมาย

นายธเนศ		เจริญทนัง

นายเกษม		วนาภรณ์

นายสงวนศักดิ์		อาจพินิจ

นายอัศว์พัชร์		อ่อนทองหลาง

ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราพร	แสงพรม

นางฐิติพร		ซื่อตรง

ว่าที่	ร.ต.รณชัย		อุทธา

นายวิทวัส		สุรา

นายรณพร		รัตนจันทร์

นายอนันท์		นาคสมพันธ์

นายปิยะณัฐ		ปัญญะพิมพ์

นางสายสุนี		ทองดีนอก

นายอัศว์พัชร์		อ่อนทองหลาง

นางปัญจพร		จันทร์เชย

นายขจรศักดิ์		ดอกแขมกลาง

นายปริญญา		ทิศด�ารงค์

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

 ล�าดับ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน ระดับ หน่วยงาน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ปีการศึกษา  2564

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

สิ่งประดิษฐ์	กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง	UVC

สิ่งประดิษฐ์	กระเป๋าห้อยคอ	L	ก	ฮ

สิ่งประดิษฐ์	ติม	เย็น	แข่ว	

สิ่งประดิษฐ์	ตู้รับพัสดุอัจฉริยะ

สิ่งประดิษฐ์	ทุ่นลอยน�้าโซล่าเซลล์	2	in	1

สิ่งประดิษฐ์	สบู่สาบเสือ

สิ่งประดิษฐ์	อุปกรณ์ฆ่าเชื้อปนเปื้อนธนบัตร

สิ่งประดิษฐ์	อุปกรณ์ช่วยดึงลวดหนาม

สิ่งประดิษฐ์	อุปกรณ์ถอดกรอง

สิ่งประดิษฐ์	อุปกรณ์ถอดลูกปั้มเบรก

สิ่งประดิษฐ์	อุปกรณ์เจาะกระดาษอเนกประสงค์

สิ่งประดิษฐ์	เครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

สิ่งประดิษฐ์	เครื่องนวดไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ

สิ่งประดิษฐ์	เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ	V.2

สิ่งประดิษฐ์	เครื่องร่อนมูลไส้เดือนแบบ	2	in	1

สิ่งประดิษฐ์	เครื่องให้อาหารสัตว์ออนไลน์	V.2

สิ่งประดิษฐ์	เปลไกวเด็กโบราณถอดประกอบ
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นายธนชัย		สีหะนันท์

นางสาวอัญชสา	กิติอนันต์ภัทร์

นายกฤษดา	ขอเอื้อนกลาง

นายกิตติเดช		แน่นนอก

นายมังกร		พรจ�าศิลป์

นายสุชิน		ชินสีห์

นายพรชัย	อุ้มอังวะ

นายบุญฤทธิ์		บุญหมื่นไวย

นางทัดดาว		ศรีวิไล

นายบรรจง		แจ่มศรี

นายปริญญา		ทิศด�ารงค์

นายสงวนศักดิ์		อาจพินิจ

นายอนันต์		เติมขุนทด

นายสราวุธ		รอดวินิจ

นายธนภัทร		รัตนสิรินภา

นายวิทวัส		สุรา

นายประมูล		แตงกระโทก

นายกิตติ		จารุจินดา

นายธนชัย		สีหะนันท์

นายสุพจน์		สุรเสียง

นายธนกฤต		มารศรี

นายสงวนศักดิ์		อาจพินิจ

นายสุชิน		ชินสีห์

นายวัชรพงษ์	ขวาป้องใต้

นายบุญฤทธิ์		บุญหมื่นไวย

นายไชยวัฒน์		อุ่นชื่น

นายธเนศ		เจริญทนัง

นายสุพจน์	วีระพันธ์ยานนท์

นายธีรยุทธ		เมนะรัตน์

นางเนาวรัตน์		สุวรรณวงษ์

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.
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อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

สิ่งประดิษฐ์	แฮปปี้ฟาร์ม

สิ่งประดิษฐ์	โยเกิร์ตขิง

สิ่งประดิษฐ์	โรงเพาะเห็ดเด็กช่าง

สิ่งประดิษฐ์	ไม่มีคนขับก็ลากได้

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

การคดัเลอืกหุน่ยนต์	ABU	อาชวีศกึษา	(ครทูีป่รกึษา)

ทักษะงานรถจักรยานยนต์	(ปวช.)

ทักษะงานยานยนต์

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์

ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน	ปวส.

ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรม

ทกัษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า

ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

ทกัษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคมุอปุกรณ์

ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะการเชื่อมโลหะ	ปวช.

ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม

ทักษะงานฝึกฝีมือ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

ทักษะโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
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 ล�าดับ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน ระดับ หน่วยงาน
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นายกุ้ง		หงษ์ขุนทด

นายวีรยุทธ		พันธุรัตน์

นางกิตติยา		ธีรพงศ์พัช

นายจีระศักดิ์		สีหมุ่ย

นายธนากร		จันทร์นามล

นายอิทธิพัทธ์		เคลื่อนเมืองปัก

นายนิธิกุล		ศิลาวงศ์

นางสาวไพริน		มุ่งบุญ

นางสาวชัชชล		มณีโมรา

นางธิชา	ต้นโพธิ์

นายสุชิน	ชินสีห์

นายบุญฤทธิ์	บุญหมื่นไวย

นายรณพร		รัตนจันทร์

นางพิชญ์พิมล	เลิศสุริยะกุล

นางสาวอัญชสา	กิติอนันต์ภัทร์

นางสาวณิชกานต์		ไคลพิมาย

นางปัญจพร		จันทร์เชย

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์

ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย

ทักษะการประวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ทักษะการประกวดมารยาทไทย

ทักษะการแข่งขันประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี

ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

ทักษะการออกแบบงจรอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะการขับขี่ปลอดภัย

ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว

ทักษะอาหารจานเดียว

สิ่งประดิษฐ์	กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง	UVC

สิ่งประดิษฐ์	เครื่องร่อนมูลไส้เดือนแบบ	2	in	1

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

อศจ.

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค
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สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.
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ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน

นายเนรมติ  แสงทอง		ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ระดบัชาต	ิเหรยีญทอง	“การประกวด

วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R”	 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 

แห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	ระดับชาติ	ครั้งที่	28		

ประจ�าปีการศึกษา		2561

นายทักษ์ดนัย  พิมอุบล	 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	การแข่งขัน

ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	ระดับภาค	ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561

นายพลธกร  ไชยกระโทก		ได้รับรางวัลชนะเลิศ		ระดับเหรียญทอง	การแข่งขัน

ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ		ทักษะพื้นฐาน		ระดับภาค	ครั้งที่		28		ประจ�าปีการศึกษา		2561

นายชนชติ  รุ่นมะลัง	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัทกัษะไมโครคอนโทรลเลอร์		

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย		การแข่งขนัทกัษะวชิาชพี		ทกัษะพ้ืนฐาน	ระดับภาค		

ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561

นายทัศนะ  หาดกระโทก	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์		

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	ระดับภาค		

ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561

นายวันชัย  วัยกลาง		ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง		ชื่อผลงาน		

“เครือ่งป๊ัมน�า้พลงังานป้อนกลบั” การประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่	ระดบั

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา	2561

นายธัศนะ  หาดกระโทก	 ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง		 

ชื่อผลงาน	 “เครื่องปั๊มน�้าพลังงานป้อนกลับ”	 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 

คนรุ่นใหม่	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา	2561	

หน่วยงาน

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.
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รางวัลและผลงานผู้เรียน
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ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน

นายธันยธรณ์  กวนงูเหลือม	 	 ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง 

ชื่อผลงาน	 “เคร่ืองปั๊มน�้าพลังงานป้อนกลับ”	 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 

คนรุ่นใหม่	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา		2561

นายตวงลาภ  เจิมขุนทด	 	 ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง	 

ชื่อผลงาน	 “เคร่ืองปั๊มน�้าพลังงานป้อนกลับ”	 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 

คนรุ่นใหม่	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา		2561

นายณรงค์ฤทธิ์  ไพลขุนทด	 	 ได้เข้าร่วมการประกวดระดับเหรียญทองแดง 

ชื่อผลงาน “เครื่องปั๊มน�้าพลังงานป้อนกลับ” การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ 

คนรุ่นใหม่	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจ�าปีการศึกษา	2561

นายทักษ์ดนัย  พิมอุบล	 	 ได้รับรางวัลชมเชย	 การแข่งขันทักษะการออกแบบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 การประชุมวิชาการ

องค์การนกัวชิาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย		การแข่งขนัทกัษะวชิาชพี		ทกัษะ

พื้นฐาน	ระดับชาติ	ครั้งที่	28	ประจ�าปีการศึกษา	2561

นางสาวรินลดาภา  โพธ์ิศร	ี 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 	“การประกวดร้องเพลง

สากลหญิง 1 คน” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 ระดับชาติ	 ครั้งที่	 28		 

ประจ�าปีการศึกษา	2561

นายองอาท  ลาภกระโทก		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ		อันดับ		2		“การประกวด

วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 

แห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	ระดับชาติ	ครั้งที่	28		 

ประจ�าปีการศึกษา	2561

นายฉัตรชัย  บริสุทธิ	์	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 “การแข่งขันทักษะตัดแต่ง

ทรงผมไตล์แฟชั่น” การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 

แห่งประเทศไทย		การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	ระดับชาติ	ครั้งที่		28		

ประจ�าปีการศึกษา	2561

หน่วยงาน

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

ล�าดับ

8

9

10

11

12

13

14
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28

ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน

นายชัยวัฒน์ ชาญจ้ิงหรีด	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันทักษะงานเชื่อม	

SMAW&	GTAW	&	GMAW	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	ประจ�าปีการศึกษา	2562

นายภราดร กุลดา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ		การแข่งขันทักษะงานเชื่อม	SMAW	&	

GTAW	&	GMAW	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	ประจ�าปีการศึกษา	2562

นายพิทักษ์พงษ์ พรมงูเหลือม	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 กรีฑาวิ่งผลัดต่างระยะ	 

ระดับชาติ	ประจ�าปีการศึกษา	2562

นายพิทักษ์พงษ์ พรมงูเหลือม	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 กรีฑาวิ่งผลัดเมดเลย์ชาย		

ระดับภาค	ประจ�าปีการศึกษา	2562

นางสาวลดัดา  เทดี	ได้รบัรางวัลการแข่งขนัหุน่ยนต์ออกแบบชิน้ส่วนเครือ่งจกัร

กลอาชีวศึกษา	ระดับชาติ	ประจ�าปีการศึกษา	2562

นางสาวนิตยตา  นีกระโทก	 ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลอาชีวศึกษา	ระดับชาติ	ประจ�าปีการศึกษา	2562

ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
นายอนุชิต		หุนทะเล	ผลงาน	เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ	ปีการศึกษา	2563	
รางวัลชนะเลิศ		ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลสิ่งประดิษฐ์
นางณัฐรัฐอร		เทืองสันเทียะ	ผลงาน	ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นางสาวชัชฎาภรณ์		สายสอน	ผลงาน	ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายอธิดี		กาญจนภาศ	ผลงาน	ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
ปีการศึกษา	2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายเกียรติไพศาล		วนกลาง	ผลงาน	ทักษะการแตงหน้า	เกล้าผมเจ้าสาว	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นางสาวเกษมณี		เหล็กสิงห์	ผลงาน		ทักษะการแตงหน้า	เกล้าผมเจ้าสาว	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นางสาวล�าพู		กล้าแข็ง	ผลงาน	ทักษะการแตงหน้า	เกล้าผมเจ้าสาว
ปีการศึกษา	2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายขวัญ		แสงเมือง	ผลงาน	ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ	ปีการศึกษา	2563	
รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

หน่วยงาน
อศจ.นครราชสีมา

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

ล�าดับ
1

2

3

4

5

6

7

8
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ปีการศึกษา  2563
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ล�าดับ 
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
นายเรืองโรจน์		รัตนโกมุท	ผลงาน	 ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ	ปีการศึกษา	
2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัล		ทักษะวิชาชีพ
นายวุฒิชัย		ตาทอง	ผลงาน	ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย
ปีการศึกษา	2563	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับภาค	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นางสาววรินลดาภา		โพธิ์ศรี	ผลงาน	ทักษะการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลชนะเลิศ	 ระดับภาค	ประเภทรางวัล	ทักษะวิชาชีพ
นายณรงค์ศักดิ์		ขอเหล็กกลาง	ผลงาน	ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนกิส์	(E-Commerce)	ปีการศกึษา	2563	รางวัลชนะเลศิ	ระดบัจงัหวดั	
ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายณัฐดนัย		ไวไธสง	ผลงาน	ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์		
(E-Commerce)	ปีการศึกษา	2563	รางวัลชนะเลิศ	 ระดับจังหวัด
ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นางสาวภิชญาดา		วงค์กระโทก	ผลงาน	ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นางสาวธัญลักษณ์		ค�าแก้ว	ผลงาน	ทักษะการประกวดสุนทรพจน์จีนกลาง	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลชนะเลิศ	 ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายณรงค์ชัย		พรมเสนา	 ผลงาน	 ทักษะงานรถจักรยานยนต์	(ทีม	ปวช.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายรวิช		แสงสว่างวัฒนะ	ผลงาน	 ทักษะงานรถจักรยานยนต์	(ทีม	ปวช.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายภราดร		กรรมเทพ	ผลงาน	ทักษะงานรถจักรยานยนต์	(ทีม	ปวช.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลชนะเลิศ	 ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายกติตโิส		เถาพดุซา	ผลงาน	ทักษะงานเคร่ืองยนต์เลก็ดเีซล		ปีการศกึษา	2563	
รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายกกฤษดา		ถุงพุดซา	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล		
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายรัฐศาสตร์		หม่อมกระโทก	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน	
(ทีม	ปวช.)	ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัล	
ทักษะวิชาชีพ
นายอาทิตย์	เกรียบกลาง	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน	(ทีม	ปวช.) 
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายเจษฎา		คุณสันเทียะ	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน	(ทีม	ปวส.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน
สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.
สอศ.
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ล�าดับ 
24

25

26

27

28

29

30

ชื่อผู้เรียน/รางวัลและผลงาน
นายณฐัพงษ์		จนัทร์ทองหลาง	ผลงาน	ทกัษะงานเครือ่งยนต์แก๊สโซลนี	(ทมี	ปวส.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัล	ทักษะวิชาชีพ
นายปรีชา		งามจันอัด	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล	(ทีม	ปวส.)
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายฐิติวัฒน์		สาระวาท	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล	(ทีม	ปวส.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายเจษฎา		ผาน้อยวงค์	ผลงาน	ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล	(ทีม	ปวส.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายณฐักานต์		อาวถีนอมวงศ์	ผลงาน	ทักษะงานปรบัอากาศยานยนต์	(ทมี	ปวส.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายอนุสรณ์		พุละครบุรี	 ผลงาน	ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์	(ทีม	ปวส.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ
นายเจษฎา		ผาน้อยวงค์	 ผลงาน	ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์	(ทีม	ปวส.)	
ปีการศึกษา	2563	รางวัลอื่นๆ	ระดับจังหวัด	ประเภทรางวัลทักษะวิชาชีพ

หน่วยงาน
สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

 

 ล�าดับ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน ระดับ หน่วยงาน
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นายอัษฎา		แซ่โค้ว

นายเกื้อกูล		กอแน

นายสิงหา		เธอกิ่ง

นายพงศธร		มีศิลป์

นายโชคชัย		จารีรัตน์

นายยุทธพงษ์		ดวงค�าภา

นายเจษฎา		ม่วงกลาง

นายอติวิชญ์		โทโสลี

นายสรวิชญ์	เจริญสุข

นายธนวัตน์		สุวรรณพัฒน์

นางสาวกุลสตรี		ศรีชัยภูมิ

นายสรัลธร		มากงูเหลือม
นายณัฐนันท์	อมฤก
นายกิตติโส		เถาพุดซา
นายกิตติ		ศรีโพธิ์

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา	

การคัดเลือกหุ่นยนต์	ABU	อาชีวศึกษา
ทักษะงานรถจักรยานยนต์	(ปวช.)
ทักษะงานยานยนต์
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ
อศจ.
อศจ.
อศจ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.

สอศ.
สอศ.
สอศ.

สอศ.
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 ล�าดับ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน ระดับ หน่วยงาน
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นายรัฐศาสตร์		หม่อมกระโทก
นายวุฒิชัย	ปุราตะโน
นายอดิศร		ถวิลถึง
นายณัฐพล		นวนกลางดอน
นายศุภวัฒน์		สิงห์ไธสง
นายณัฐวุฒ		บรรเทิงกุล
นางสาวลัดดา		พรมจินดา
นายสุพัฒน์		แก้วมล
นายเกื้อกูล		กอแน
นายวีรภาพ		นาคขุนทด
นายพงศภัค		เต่าสุวรรณ์
นายธนากร		เอินขุนทด
นางสาวพรรณวสา	พิมพ์โคตร
นางสาวรุจิรา		หมั้นดอกไม้
นายเจษฎา		จอมเกาะ
นางสาวเกสรา		เอกประ
นางสาวศศิธร		จันสะ
นางสาวลาภิส	ค�าตอง

นางสาวจันทร์นิภา		นามพุดซา
นางสาวศิรินภา		เลิศล�้า
นางสาวอ�าภาพร		อาษาภักดี
นางสาววราภรณ์		ภักดี
นางสาวสโรชา	วงศ์พัทธิ์
นายสนธิ		กวกขุนทด
นายสหรัฐ		อรุณรัตน์
นายสิงหา		เธอกิ่ง
นายพงศกร		ศรีสุนทร
นายเข็มทอง		หม่อมกระโทก
นางสาวธัญลักษณ์	วงศ์กาฬสินธุ์

ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน	ปวส.
ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรม
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า
ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะการเชื่อมโลหะ	ปวช.
ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
ทักษะงานฝึกฝีมือ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ทักษะโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่องานบัญชี
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
ทักษะการประวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ทักษะการประกวดมารยาทไทย
ทักษะการแข่งขันประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
ทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
ทักษะการออกแบบงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย
ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
ทักษะอาหารจานเดียว
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ท�าเนียบผู้บริหาร      วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
 ล�าดับที่  ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.

	 1	 นายอุดม	 ไชยนอก	 อาจารย์ใหญ่	 2524	-	2527

	 2	 นายอุดม	 ไชยนอก	 ผู้อ�านวยการ	 2527	–	2535

	 3	 นายอุดม	 ไชยเดชาธร	 ผู้อ�านวยการ	 2535	–	2538

	 4	 นางทัศนียา	 รัตนเศรษฐ	 ผู้อ�านวยการ	 2538	–	2541

	 5	 นางเพ็ญจันทร์	 กาญจนพันธ์	 ผู้อ�านวยการ	 2541	–	2545

	 6	 นางกมลชนก	 เมตต์กรุณ์จิต	 ผู้อ�านวยการ	 2545	–	2554

	 7	 ดร.สุกุล	 สุวรรณธาดา	 ผู้อ�านวยการ	 2554	–	2555

	 8	 นายปราโมทย์	 ขุนเพ็ง	 ผู้อ�านวยการ	 2556	–	2558

	 9	 นายอาคม	 จันทร์นาม	 ผู้อ�านวยการ	 2558	–	2560

	 10	 ว่าที่พันตรี	ดร.วานิช	 สมชาติ		 ผู้อ�านวยการ	 2560	–	2562

	 11	 นายประยูร	 ป้องสีดา	 ผู้อ�านวยการ	 2562	–	2562

	 12	 นายศิริพงษ์	 คุณากรพันธุ์	 ผู้อ�านวยการ	 2562	–	2563

 13 นายสุดชาย			 บุตรแสนล	ี ผู้อ�านวยการ	 2563	-	ปัจจุบัน
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นายสุดชาย  บุตรแสนลี 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

นายสุขสันต์  วงชมภู

รองผู้อ�านวยการ	

ฝ่ายบริหาร	ทรัพยากร		

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา สถาพรบ�ารุงเผ่า

รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน	นักศึกษา

นายประกาศิต  จินดาศรี

รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายวิชาการ

ผังผู้บริหาร      วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
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แผนภูมิบร�หารสถานศึกษา

คณะกรรมการบร�หารสถานศึกษา

ฝายบร�หารทรัพยากร

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานบุคลากร

- งานการเงิน

- งานการบัญชี

- งานพัสดุ

- งานอาคารสถานที่

- งานทะเบียน

- งานประชาสัมพันธ

- งานวางแผนและงบประมาณ

- งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

- งานความรวมมือ

- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

 และสิ่งประดิษฐ

- งานประกันคุณภาพ

 และมาตรฐานการศึกษา

- งานสงสริมผลิตผล การคา

 และประกอบธุรกิจ

ฝายแผนงาน
และความรวมมือ

- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

- งานครูที่ปรึกษา

- งานปกครอง

- งานแนะแนวอาชีพ

 และการจัดหางาน

- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

- งานโครงการพิเศษ

 และการบริการชุมชน

ฝายพัฒนากิจการ
นักเร�ยน นักศึกษา

- แผนกวิชา

- งานพัฒนาหลักสูตร

 การเรียนการสอน

- งานวัดผลและประเมินผล

- งานวิทยบริการ

 และหองสมุด

- งานอาชีวศึกษา

 ระบบทวิภาคี

- งานสื่อการเรียน การสอน

ฝายว�ชาการ

ผูอำนวยการว�ทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา
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นายสุดชาย  บุตรแสนลี 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

นายสุขสันต์  วงชมภู
รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบริหาร	ทรัพยากร	

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา  สถาพรบ�ารุงเผ่า
รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน	นักศึกษา

นายประกาศิต  จินดาศรี
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

นายพิพัฒน์  สัจจา
ครู	คศ.1

นายทินกร  อันทะค�าภู
ครู	คศ.2

นายสมทรัพย์  ล้อมแพน
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายอัศว์พัชร์  อ่อนทองหลาง
ครู	คศ.1

นายธวัชชัย  ไทยสะเทือน
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายสราวุธ  รอดวินิจ
พนักงานราชการครู

นายธนภัทร  รัตนสิรินภา
พนักงานราชการครู

นายปัฐพงษ์  สาปั่น
พนักงานราชการครู

นายรณพร  รัตนจันทร์
ครูจ้างสอน

นายประมูล  แตงกระโทก
ครูจ้างสอน

ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราพร  แสงพรม
ครูจ้างสอน

นายวิทวัส  สุรา
ครูจ้างสอน

นายกฤษณะ  เริงชัยภูมิ
ครูจ้างสอน

ว่าที่ ร.ต.รณชัย  อุทธา
ครูจ้างสอน

นายณัฐพล  ชาวนาแปน
ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา     ช่างยนต์

คณะผู้บริหาร
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นายพรชัย  อุ้มอังวะ
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายปิยะณัฐ  ปัญญะพิมพ์
ครูจ้างสอน

นายวัชรพงษ์  ขวาป้องใต้
ครูจ้างสอน

นายบุญฤทธิ์  บุญหมื่นไวย
ครู	ช�านาญการ

นายอดุลวิทย์  กุดรังนอก
ครูจ้างสอน

นายพยุง  อยู่เจริญ
ครูจ้างสอน

นายพิทักษ์ พันเดช
ครูจ้างสอน

นายอนันต์  เติมขุนทด
พนักงานราชการครู

นายปริญญา  ทิศด�ารงค์
พนักงานราชการครู

นายสงวนศักดิ์  อาจพินิจ
พนักงานราชการครู

นายสุเมธ  พระเดชพงษ์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายกิตติ  จารุจินดา
ครู	ช�านาญการ

นายขจรศักดิ์  ดอกแขมกลาง
ครู	คศ.2

นายชัยโรจน์  เกียรติคุณสิริ
ครู	คศ.1

นายธนชัย  สีหะนันท์
พนักงานราชการครู

นายสุพจน์  สุรเสียง
พนักงานราชการครู

นางสาวศันสนีย์  อัครมนตรี
พนักงานราชการครู

นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง
ครู	คศ.1

นายธนกฤต  มารศรี
ครูจ้างสอน

นายกฤษดา  ขอเอื้อนกลาง
ครูจ้างสอน

นายมังกร  พรจ�าศิลป์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางทัดดาว  ศรีวิไล
ครู	ช�านาญการ

นายสุชิน ชินสีห์
ครูเชี่ยวชาญ

นางฐิติพร  ซื่อตรง
ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา    ไฟฟ้าก�าลัง

ครูแผนกวิชา    อิเล็กทรอนิกส์
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นายสุทัศน์  สังข์สนิท
ครู	ช�านาญการ

นายไชยวัฒน์  อุ่นชื่น
ครูจ้างสอน

นายธเนศ  เจริญทนัง
ครูจ้างสอน

นายภาณุวัฒน์  หนูกิจ
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางปัญจพร  จันทร์เชย
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายกุ้ง  หงษ์ขุนทด
ครู	ช�านาญการ

นางสาวณิชกานต์  ไคลพิมาย
ครู	ช�านาญการ

นางสาวศศิธร พลนันท์
ครู	คศ.1

นางเนาวรัตน์  สุวรรณวงษ์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายธีรยุทธ  เมนะรัตน์ 
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางปาณิสรา การนอก
ครู	คศ.1

นางสาวสุนิสา  เพ็ชรเกษม
ครู	คศ.1

นายณัฐพร  หลองเจาะ
ครู	ช�านาญการ

ครูแผนกวิชา     ช่างเชื่อมโลหะ

ครูแผนกวิชา    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายชัชวาล  ชลพสยุ
ครูจ้างสอน

นายสุรักษ์  รักษ์มณี
ครูจ้างสอน

นายสุรพล  นามเสนา
ครู	เชี่ยวชาญ

ครูแผนกวิชา    การดนตรี

ครูแผนกวิชา    การบัญชี ครูแผนกวิชา    การจัดการ

นายสุพจน์  วีระพันธ์ยานนท์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางสาวกรรภิรมย์  กริอุณะ
ครูผู้ช่วย

นายกิตติเดช  แน่นนอก
ครูจ้างสอน

นายอนันท์  นาคสมพันธ์
พนักงานราชการครู

นายเชิดศักดิ์  พินิจไชย
ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา    เทคนิคพื้นฐาน
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นางพิชญ์พิมล  เลิศสุริยะกุล
ช.2	

นางพิมพกานต์  แสงจันทร์
ครู	คศ.1

นางธิชา  ต้นโพธิ์
ช.2

นางสาวกชกร  พวงสีเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัชชล  มณีโมรา
ช.2	

นางกชกร  ขุนเพ็ง
ช.1

นางสายสุนี  ทองดีนอก
ครูจ้างสอน

นางสาวอัญชสา  กิตติอนันต์ภัทร์
ครูจ้างสอน

นายกฤษณะ  โมรานอก
ครูจ้างสอน

นางสาวขวัญชนก  วัดอิ่ม
ครูจ้างสอน

หลักสูตรวิชาชีพ     ระยะสั้น

นายนพดล  ลือนาม
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นายเกษม  วนาภรณ์
ครู	ช�านาญการพิเศษ

นางสาวไพริน  มุ่งบุญ
ครู	คศ.1

นายธนากร  จันทร์นามล
ครู	ช�านาญการ

นายจีระศักดิ์  สีหมุ่ย
ครู	ช�านาญการ

นายนิธิกุล  ศิลาวงศ์
ครูจ้างสอน

นางเบญจมาศ  เอี่ยมโคกสูง
พนักงาน	ราชการ	ครู

นางปรวรรณ  ทองภู
ครู	คศ.1

นายวิศรุต  กัจจายะนันท์
ครูจ้างสอน

นายอิทธิพัทธ์  เคลื่อนเมืองปัก
ครูจ้างสอน

นายวีรยุทธ  พันธุรัตน์
ครู	คศ.1

ครูแผนกวิชา    สามัญสัมพันธ์

ครูแผนกวิชา    อาหารและโภชนาการ
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นางสาวปัทมาภรณ์  คล่องดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศศิประภา  บุตรตะคุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุชาดา  ปลั่งกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอิสริยาภรณ์  คงชุ่มชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลรัตน์  มาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปริชาติ  ร่มกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประยงยุทธ  ศรีนอก
ช.2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวทิพย์สุดา  ฝากไธสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกาญจนา   ครบุรี
นักการภารโรง

นางปราณีต  ศรีสุวรรณ
นักการภารโรง

นายวิรัช   หมั่นหมื่นไวย
พนักงานขับรถ

นายอนันท์   ทุมสันเทียะ
นักการภารโรง

นายสายรุ้ง  แฝงกระโทก
นักการภารโรง

นายวัชรา  นรารักษ์
นักการภารโรง

นายบรรพต  การบรรจง
นักการภารโรง

นางสาวดวงหทัย  บังพิมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประภาศรี  เรือนส�าโรง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัณฐิกา แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชาลิกัลยณัฐ  ประภาสะโนบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางแจ่มศรี  ครากกระโทก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิชาญ  กุดรังนอก
บ	1

นางสาวพรรณผกา  ภู่หมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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นางสาวจีราพร  ศรีหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนุชนาถ  อนุกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุมิตรา  เขตกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกฤตพร  อินทะเล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปรางทิพย์  พันธ์โยศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววลัยพร  รักษ์มณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพีรพงษ์  เพียรท�าดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัคค์นันทกร  ศรีนิลรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนราวัลย์  นัคคัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรินภร  ศรีนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจุฑารัตน์  ตั้งมั่นทวีทรัพย์
บริหารงานทั่วไป
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รายชื่อ          คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหาร

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุดชาย		บุตรแสนลี	 ป.โท	 กศ.ม.การบริหารการศึกษา	 ผู้อ�านวยการ	 ช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายสุขสันต์		วงชมภู	 ป.โท	 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา	 รองผู้อ�านวย	 ช�านาญการพิเศษ

     ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

	 3	 ว่าที่	ร.ต.หญิง	ดร.พิสชา			 ป.โท	 ศศม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รองผู้อ�านวยการ	 ช�านาญการพิเศษ

	 	 สถาพรบ�ารุงเผ่า	 ป.เอก	 ปร.ต.การบริหารการศึกษา	 ฝ่ายแผนงาน	และความร่วมมือ

	 	 	 	 	 	 และฝ่ายพัฒนากิจการ

	 	 	 	 	 	 นักเรียน	นักศึกษา	

	 4	 นายประกาศิต		จินดาศรี	 ป.โท	 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 ช�านาญการ

ครูแผนกวิชา ช่างยนต์

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายพิพัฒน์		สัจจา	 ป.ตรี	 วศ.บ.เครื่องกล	 ครู	 คศ.1

	 2	 นายสมทรัพย์		ล้อมแพน	 ป.ตรี	 ศษ.บ.บริหารการ	 ครู	 ช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายธวัชชัย		ไทยสะเทือน	 ป.โท	 ศษ.ม.บริหารการศึกษา	 ครู	 ช�านาญการพิเศษ

	 4	 นายอัศว์พัชร์		อ่อนทองหลาง	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์	 ครู	 คศ	1

	 5	 นายทินกร			อันทะค�าภู			 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 ครู	 คศ.2

	 6	 นายสราวุธ			รอดวินิจ	 ป.ตรี	 คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต	สาขาอุตสาหกรรมศิลป ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)	 -

	 7	 นายธนภัทร			รัตนสิรินภา	 ป.ตรี	 คบ.ครุศาสตร์บัณฑิต	สาขาอุตสาหกรรมศิลป ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)	 -

	 8	 นายปัฐพงษ์			สาปั่น	 ป.ตรี	 คบ.ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	วิศวกรรมเครื่องกล พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู) 

	 9	 นายรณพร	รัตนจันทร์	 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 10	 นายประมูล			แตงกระโทก	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

 11 ว่าที่ร.ต.	หญิงภัทราพร		แสงพรม	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 12	 นายวิทวัส	สุ	รา	 ป.ตรี	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 13	 นายกฤษณะ			เริงชัยภูมิ	 ป.ตรี	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน	

	 14	 ว่าที่	ร.ต.	รณชัย		อุทธา	 ป.ตรี	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขา ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุเมธ			พระเดชพงษ์	 ป.โท	 ค.อ.ม.เครื่องกล	 ครู	 ครชู�านาญการพเิศษ

	 2	 นายกิตติ	จารุจินดา	 ป.ตรี	 ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ครู	 ครูช�านาญการ

 3 นายขจรศักดิ์		ดอกแขมกลาง	 ป.ตรี	 วศบ.วิศกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครู	คศ.2

	 4	 นายชัยโรจน์		เกียรติคุณสิร	ิ ป.ตรี	 อ.ส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	 ครู	 ครู	คศ.1

	 5	 นางสาวภัทราภรณ์		ปอโนนสูง	 ป.ตรี	 วศบ.วิศกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครู	คศ.1

	 6	 นายสุพจน์			สุรเสียง	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)	 -



คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

42

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 7	 นายธนชัย			สีหะนันท์	 	 ป.ตรี	 วฃศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู) 

 8 นางสาวศันสนีย์			อัครมนตร	ี	 ป.ตรี	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต		สาขาคอมพิวเตอร ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู) 

	 9	 นางฐิติพร			ซื่อตรง	 	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 ครูจ้างสอน	

	 10	 นายพยุง			อยู่เจริญ	 	 ป.ตรี	 อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

 11 นายปิยะณัฐ			ปัญญะพิมพ	์	 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

	 12	 นายธนกฤต			มารศรี	 	 ป.ตรี	 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

 13 นายกฤษดา			ขอเอื้อนกลาง		 ป.ตรี	 วศ.บ.	ไฟฟ้าก�าลัง	 	 ครูจ้างสอน	

	 14	 นายพิทักษ์			พันเดช	 	 ป.ตรี	 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า	 	 ครูจ้างสอน	

	 15	 นายอดุลวิทย์		กุดรังนอก		 ป.ตรี	 วศบ.แมคคาทรอนิกส์	 	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายมังกร			พรจ�าศิลป์	 	 ป.โท	 ค.ม.เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายสุชิน	ชินสีห์	 	 ป.โท	 ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครูเชี่ยวชาญ

	 3	 นายพรชัย			อุ้มอังวะ	 	 ป.โท	 คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 4	 นายบุญฤทธิ์			บุญหมื่นไวย	 	 ป.ตรี	 วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 5	 นางทัดดาว			ศรีวิไล	 	 ป.ตรี	 คม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 6	 นายอนันต์			เติมขุนทด	 	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 7	 นายปริญญา			ทิศด�ารงค์	 	 ป.ตรี	 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 8	 นายสงวนศักดิ์		อาจพินิจ		 ป.ตรี	 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 9	 นายวัชรพงษ์		ขวาป้องใต้		 ป.ตรี	 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส	์ ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา เชื่อมโลหะ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายณัฐพร			หลองเจาะ	 	 ป.ตรี	 ปทส.เชื่อมและประสาน	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 2	 นายภาณุวัฒน์		หนูกิจ	 	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายธเนศ			เจริญทนัง	 	 ป.ตรี	 ทล.บ	เทคโนโลยีอุตสาหการ	(เชื่อมโลหะ)	 ครูจ้างสอน	

	 4	 นายไชยวัฒน์		อุ่นชื่น	 	 ป.ตรี	 คอบ.วิศวกรรมการเชื่อม	 	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นายสุพจน์			วีระพันธ์ยานนท	์	 ป.ตรี	 คบ.อุตสาหกรรมศิลป์	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นางสาวกรรภิรมย์		กริอุณะ		 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมเครื่องกล	 	 ครูผู้ช่วย	

	 3	 นายอนันท์			นาคสมพันธ์	 	 ป.โท	 คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 4	 นายเชิดศักดิ์			พินิจไชย	 	 ป.โท	 คอม.บริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา	 ครูจ้างสอน	

	 5	 นายกิตติเดช			แน่นนอก	 	 ป.ตรี	 วศ.บ.	วิศวกรรมอุตสาหการ		 ครูจ้างสอน



คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

43

ครูแผนกวิชาการบัญชี

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางเนาวรัตน์		สุวรรณวงษ์	 ป.ตรี	 บธ.บ.บัญชี	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายธีรยุทธ			เมนะรัตน์	 	 ป.ตรี	 บธ.บ.การเงินการธนาคาร	 	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นางปาณิสรา		การนอก	 	 ป.ตรี	 กศ.ม.	 	 ครู	 คศ.1

ครูแผนกวิชาการจัดการ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางสาวสุนิสา		เพ็ชรเกษม	 ป.ตรี	 ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์		 ครู	 คศ.1

ครูแผนกวิชาการดนตรี

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุรพล			นามเสนา	 	 ป.เอก	 ปร.ด.ดุริยางคศิลป์	 	 ครู	 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

	 2	 นายชัชวาล			ชลพสยุ	 	 ป.ตรี	 กศ.บ.ดนตรีศึกษา	 	 ครูจ้างสอน	

	 3	 นายสุรักษ์			รักษ์มณี	 	 ป.ตรี	 ค.บ.ดนตรี	 	 ครูจ้างสอน

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายสุทัศน์			สังข์สนิท	 	 ป.โท	 กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา		 ครู	 ครูช�านาญการ

	 2	 นางปัญจพร			จันทร์เชย	 	 ป.โท	 คอม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายกุ้ง		หงษ์ขุนทด	 	 ป.ตรี	 คอบ.ศิลปะอุตสาหกรรม	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 4	 นางสาวณิชกานต์		ไคลพิมาย		 ป.ตรี	 ศศ.ม.บริหารการศึกษา	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายนพดล			ลือนาม	 	 ป.โท	 กศ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ		 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 2	 นายเกษม			วนาภรณ์	 	 ป.โท	 ศศ.ม.การสอนสังคมศึกษา		 ครู	 ครูช�านาญการพิเศษ

	 3	 นายธนากร			จันทร์นามล		 ป.ตรี	 น.บ.นิติศาสตร์	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 4	 นายจีระศักดิ์		สีหมุ่ย	 	 ป.ตรี	 ค.บ.ภูมิศาสตร์	 	 ครู	 ครูช�านาญการ

	 5	 นางสาวไพริน		มุ่งบุญ	 	 ป.ตรี	 ศศ.บ.	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 6	 นายวีรยุทธ์		พันธุรัตน์	 	 ป.โท	 ศศ.ม.บริหารการศึกษา	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 7	 นางกิตติยา			ธีรพงศ์พัช	 	 ป.ตรี	 กศ.บ.ภาษาไทย	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 8	 นางปรวรรณ			ทองภู	 	 ป.ตรี	 คบ.ฟิสิกส์	 	 ครู	 ครู	คศ.1

	 9	 นางเบญจมาศ		เอี่ยมโคกสูง		 ป.ตรี	 คบ.วิทยาศาตร์ทั่วไป	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป	(ครู)

	 10	 นายอิทธิพัทธ์		เคลื่อนเมืองปัก	 ป.ตรี	 คบ.	ภาษาไทย	 	 ครูจ้างสอน	

	 11	 นายวิศรุต			กัจจายะนันท์		 ป.ตรี	 ค.บ.ภาษาอังกฤษ	 	 ครูจ้างสอน	

	 12	 นายนิธิกุล			ศิลาวงศ์	 	 ป.ตรี	 ค.บ.ภาษาอังกฤษ	 	 ครูจ้างสอน
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ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางสาวกชกร		พวงสีเงิน	 	 ป.ตรี	 ศศบ.คหกรรมศาสตร์	 	 ครูผู้ช่วย

ครูหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นางพิชญ์พิมล		เลิศสุริยะกุล		 ป.ตรี	 ศศ.บ.การจัดการทั่วไป	 	 ช.2

	 2	 นางกชกร			ขุนเพ็ง			 	 ป.โท	 ศึกษามหาบัณฑิต	(กศ.ม.)	 	 ช	1

	 3	 นางธิชา	 ต้นโพธิ์	 	 ป.ตรี	 ศศ.บ.นิเทศน์ศาสตร์	 	 ช	2

	 4	 นางสาวชัชชล		มณีโมรา	 	 ป.ตรี	 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ช	2

	 5	 นางสายสุนี	ทองดีนอก	 	 ป.ตรี	 คศ.บ.การพัฒนาชุมชนฯ	 	 ครูจ้างสอน

	 6	 นางสาวอัญชสา		กิตติอนันต์ภัทร	์	 ป.ตรี	 คศ.บ.	(อาหารและโภชนาการ)	 ครูจ้างสอน

	 7	 นายกฤษณะ			โมรานอก	 	 ป.ตรี	 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 ครูจ้างสอน

	 8	 นางสาวขวัญชนก		วัดอิ่ม		 ป.ตรี	 ค.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 	 ครูจ้างสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นายประยงยุทธ	ศรีนอก	 	 มศ.6	 ม.6	ม.ศ.3	การศึกษา	 	 ช.2

	 2	 นายวิชาญ			กุดรังนอก	 	 ป.4	 ป.4	ม.ศ.3	การศึกษา	 	 บ.1

	 3	 นางสาวกมลรัตน์		มาแก้ว		 ปวส.	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 4	 นางปาริชาติ			ร่มกลาง	 	 ป.ตรี	 คบ.	การศึกษาปฐมวัย	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 5	 นางสาวปัทมาภรณ์		คล่องด	ี	 ป.ตรี	 ค.บ.ภาษาไทย	/	บธ.บ.	การจัดการทั่วไป	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 6	 นางสาวศศิประภา		บุตรตะค	ุ	 ป.ตรี	 คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 7 นางสาวสุชาดา		ปลั่งกลาง		 ป.ตรี	 บธ.บ.บัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 8 นางสาวอิสริยาภรณ์		คงชุ่มชื่น		 ป.ตรี	 ศศ.บ.ภาษาไทย	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 9	 นางสาวดวงหทัย		บังพิมาย		 ป.ตรี	 บธ.บ.การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 10	 นางสาวทิพย์สุดา		ฝากไธสง		 ป.ตรี	 ศศ.บ.ภาษาจีน	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 11 นางแจ่มศรี			ครากกระโทก		 ป.ตรี	 บช.บ	บัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 12	 นางสาวประภาศรี		เรือนส�าโรง		 ป.ตรี	 บช.บ.การเงิน	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 13 นางสาวกัณฐิกา		แสงจันทร	์	 ป.ตรี	 บช.บ.การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 14	 นางสาวชาลิกัลยณัฐ		ประภาสะโนบล		 ป.โท	 ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 15	 นางสาวพรรณผกา		ภู่หมื่นไวย		 ปวส.	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 16	 นายสายรุ้ง	แฝง		กระโทก	 	 ประถมปลาย	 ป.7	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 17	 นางปราณีต			ศรีสุวรรณ	 	 ประถมต้น	 ป.4	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 18	 นายวัชรา			นรารักษ์	 	 มัธยมปลาย	 ม.6	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 19	 นายอนันท์			ทุมสันเทียะ	 	 ประถมต้น	 ป.4	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 20	 นายวิรัช			หมั่นหมื่นไวย	 	 ปวส.	 เทคนิคยานยนต์	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 21	 นางกาญจนา		จรครบุรี	 	 มัธยมต้น	 ม.3	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 22	 นายบรรพต			การบรรจง	 	 มัธยมปลาย	 ม.6	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายวิชาการ

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นางสาวภัคค์นันทกร		ศรีนิลรัตน	์	 ป.ตรี	 บธ.บ.การจัดการทั่วไป	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 2	 นางสาวนุชนาถ		อนุกูล	 	 ป.ตรี	 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร	์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

 3 นางสาวจีราพร		ศรีหมื่นไวย		 ป.ตรี	 บธ.บ.การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 4	 นางสาวนราวัลย์		นัคคัด	 	 ป.ตรี	 ศศบ.ภาษาอังกฤษ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

	 1	 นางสาวกฤตพร		อินทะเล		 ป.ตรี	 บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 2	 นางสาววลัยพร		รักษ์มณี		 ปวส.	 การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 3 นางสาวปรางค์ทิพย์		พันธ์โยศร	ี	 ป.ตรี	 คบ.นาฎศิลป์	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ล�าดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา สาขา  ต�าแหน่ง วิทยฐานะ

 1 นางสาวจุฑารัตน์		ตั้งมั่นทวีทรัพย	์ 	 ป.ตรี	 คบ.วิทยาศาตร์ทั่วไป	 	 พนักงานบริหารงานทั่วไป

	 2	 นางสาวสุมิตรา		เขตกลาง		 ป.ตรี	 บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 3	 นายพีรพงษ์			เพียรท�าดี	 	 ป.ตรี	 บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ

	 4	 นางสาววรินภร		ศรีนอก	 	 ปวส.	 การบัญชี	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ
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วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 

สาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

	 -	 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

ประเภทวิชาคหกรรม

	 -	 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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สาขางานเทคนิคยานยนต์	 -	 สาขางานเทคนคิซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ	 -	 สาขางานไฟฟ้าก�าลัง

สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า	 -	 สาขาไฟฟ้าการควบคมุทางอตุสาหกรรม
-			สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

-				สาขาวิชา	เทคโนโลยี	ธุรกิจ	ดิจิทัล	

สาขาวิชา	การจัดการ

สาขาวิชา	เทคโนโลยี	ธุรกิจ	ดิจิทัล	 -				สาขาวิชา	การจัดการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี



คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

48
คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 48

การอาชีวศึกษา

หรือรัฐบาลมอบหมาย	เช่น	โครงการศูนย์ซ่อมเพื่อชุมมชน	Fix	it	Center	และโครงการพิเศษอื่น	ๆ
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ส่วนที่

2
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

ข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๙  ก าหนดให้ 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง  มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรอบคุณวุฒิอาชีวศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๒  และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึง สมควร 
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ลงวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ที่คณะกรรมการการอาชวีศกึษา

ก าหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

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

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพกับ 
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

“นักเรียน”  หมายความวา่  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนกัเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 
“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน  โดยก าหนดให้  ๑  ปี

การศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  
๑๘  สัปดาห์ 

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

“การเรียนแบบเต็มเวลา  (full-time)”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันท าการ  โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา  (part-time)”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ  โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียน  
ในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนท่ีก าหนดส าหรับการเรียน  
แบบไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้าน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  และบุคคลอื่นที่ท าหนา้ที่ปกครองดแูลและใหค้วาม
อุปการะแก่นักเรียน  และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล 
ความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา  และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  
ในสถานประกอบการ  หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก  โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของ  
การส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียน 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ  ให้ค าปรึกษา  
แนะน าแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า   
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์ 
การตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน  

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการอ านวยการ  ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เปน็ไปตามระเบียบนี ้ และให้
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูแ้ละคุณสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

 
 

ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพ้ืนความรู้  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
หรือเทียบเท่า   

ความในข้อนี้  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางส่วนของรายวิชา  
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ 
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

ได้ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การรบัผู้เขา้เรียน 

 
 

ข้อ  ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ  ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ  หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ 
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา    
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน   
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 
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ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด   
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน   
โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัว  
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักเรียน  เพ่ือให้ทราบแนวทาง  
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น  แต่ต้อง  
ไม่เกิน  ๓  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน   
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน 
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  และให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือ 
ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นท่ีแสดงว่า  
ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ  หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๒๗   
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรู้  ตามข้อ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  ตามข้อ  ๘ 
 ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗   
 ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๘ 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืน

สภาพการเป็นนักเรียน  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักเรียน  เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณา

ตัดสินการส าเร็จการศึกษาด้วย 
ส่วนที ่ ๕ 

การพักการเรียน 
 
 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา   ๖
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ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี  
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร 

นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  แต่ถ้านักเรียนได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ครบถ้วนส าหรับ 
ภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าร้องเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรอง
หรือไม่ก็ได้  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน   
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว  ให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เมื่อครบก าหนดเวลาท่ีลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ  ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ  ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า
นักเรียน  ผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ  ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

57

ข้อ  ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ  ๒๕ สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง  ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ  ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๒๕  ก็ได ้
โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่ 
วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักเรียนต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด   
ข้อ  ๒๗ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดตามข้อ  ๒๖  

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจาก 
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ  ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา   
ข้อ  ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้  จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ  ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๑๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเปน็ในการให้นกัเรยีนลงทะเบียนรายวชิาที่แตกตา่งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น  อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ  ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ  ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

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

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามขอ้  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่มีเหตผุล
สมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง   
“ผลการเรียน” 

ส่วนที ่ ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกติมารวมเพื่อการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 
 

ข้อ  ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้  โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ  ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๕ 
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ  ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแตล่ะรายวิชาไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนส าหรบั
รายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป   

้หนา   ๙
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นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  ตามข้อ  ๖๖  มิได้   

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

มารวมกัน 
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรยีน  หรือการฝึกอาชพีในภาคเรียนใด  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรยีน

หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน  หรือ
การฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
ส่วนที ่ ๖ 

การขออนญุาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลปลายภาคเรียน 
 
 

ข้อ  ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือ

กิจกรรมพิเศษอย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ  ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง 

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถ
กระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักเรียนเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่
วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล  
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐
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การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ให้สถานศึกษาท าเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน 
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ  ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน  
การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  
สมรรถนะรายวิชาและเน้ือหาวิชา  โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๔๒ ให้สถานศึกษา  พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน   
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติ  
ในแต่ละรายวิชา 

ข้อ  ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน   

ข้อ  ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป ระดับผลการเรียน  ๔.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน  ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
รอ้ยละ  ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน  ๓.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ  ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน  ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
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ร้อยละ  ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน  ๒.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ  ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน  ๑.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ระดับผลการเรียน  ๐ หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า

ร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด   
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาท่ีสถานศึกษา

ก าหนด   
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้  ข.ร. 
(๒) ได้  ข.ป. 
(๓) ได้  ข.ส. 
(๔) ได้  ถ.ล. 
(๕) ได้  ท. 
(๖) ได้  ม.ท. 
ข้อ  ๔๗ นักเรียนที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า

ในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   
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(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   
(๓) ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 
ข้อ  ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  และ 

ข้อ  ๔๖  ส าหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิต 
ตามข้อ  ๔๙ 

(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผล  

การเรียน  ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ  ๔๙ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  หรือ

เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น  
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด า เ นินการให้ เ รียนซ้ าห รือเ รียนแทน  ภายในเวลา 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระท าเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน  ตั้งแต่  
๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า  หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ ากว่า  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ข้อ  ๕๐ กรณีตามข้อ  ๔๙  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ  ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
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กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ 
ตามก าหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ  ๕๒ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ  
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ  ๕๓ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า  
๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏบิตัิ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน”   

หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  เมื่อนักเรียนด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรม
และตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักเรียนด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  
“ม.ผ.”   

ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ  หรือฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ   
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
กับสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวน  

หน่วยกิต  ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
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(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๔  
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก  ๑  ครั้ง  ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก าหนด  
ไม่เกิน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร  หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น   
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  โดยจ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

(๔) การประเมินใหม่ตาม  (๓)  ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน  ๑.๐ 
ข้อ  ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา  ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  และ  

“ผ่าน”  ทุกภาคเรียน   
ข้อ  ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร   
ข้อ  ๕๗ เมื่อนักเรียนไดล้งทะเบียนรายวชิาครบ  ๒  ภาคเรียน  และได้รับการประเมนิใหมแ่ลว้  

หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ 
ให้พ้นสภาพนักเรียน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๖  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

ข้อ  ๕๘  นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม  ๖  ภาคเรียนแล้ว 
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาวา่ควรให้เรยีน
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน 
เป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน  
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว  แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕   
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ท้ังน้ี  ให้เรียนได้ไม่เกิน   
๑๖  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

้หนา   ๑๕
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ส่วนที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้

 
 

ข้อ  ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาท่ีรับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้   

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน 

ข้อ  ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน  
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ  ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

้หนา   ๑๖
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ข้อ  ๖๖ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือฝึกงานในสถานประกอบการ  
หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน  หรือเข้าเรียนแล้ว  
แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต  
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น  หรือ  
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้   

ข้อ  ๖๗ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบ 
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียน  
เฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
เอกสารการศึกษา 

 
 

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

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า  ลงลายมือชื่อ   

พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า   
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวช.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑๗
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(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกีย่วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่  
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน  
ของนักเรียน 

(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ  ๖๙ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ  ๗๐ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ  ๗๑ ให้ใช้ส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
ข้อ  ๗๒ ให้สถานศึกษาออกส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  ส าเนาคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๗๓ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร  

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียน  
หรือประทับตรา  “CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากบั
ที่รูปถ่าย 

ข้อ  ๗๔ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน   
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม  
จนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๗๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด  
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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ในกรณีที่ ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ   
การจะด าเนินการประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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รายช่ือสาขาวิชาแนบท้ายค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ ๒๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
---------------------------------- 

 ๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน  ๓๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 ๒. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
 ๓. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 ๔. สาขาวิชาไฟฟ้า 
 ๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๖. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 ๗. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 
 ๘. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 ๙. สาขาวิชาส ารวจ 
 ๑๐. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
 ๑๑. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 ๑๒. สาขาวิชาการพิมพ์ 
 ๑๓. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 
 ๑๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรปูพลาสติก 
 ๑๕. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ 
 ๑๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ 
 ๑๗. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
 ๑๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 ๑๙. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
 ๒๐. สาขาวิชาโยธา 
 ๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 
 ๒๒. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๒๓. สาขาวิชาปิโตรเคมี 
 ๒๔. สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
 ๒๕. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 ๒๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๒๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 
 ๒๘. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 ๒๙. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
 ๓๐. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ 
 ๓๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ 
 ๓๒. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร 
 ๓๓. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร 

/๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ...  
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- ๒ - 
 
 ๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน  ๑๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการบัญชี 
 ๒. สาขาวิชาการตลาด 
 ๓. สาขาวิชาการเลขานุการ 
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 ๕. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 ๖. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 
 ๗. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 ๘. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 ๙. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 ๑๐. สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑๑. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 ๑๒. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา 
 ๑๓. สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
 ๓. ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน  ๑๒  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์
 ๒. สาขาวิชาการออกแบบ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
 ๔. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ 
 ๕. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 
 ๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 ๗. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
 ๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
 ๙. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 
 ๑๐. สาขาวิชาช่างทองหลวง 
 ๑๑. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
 ๑๒. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ๔. ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน  ๗  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
 ๒. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 ๓. สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
 ๔. สาขาวิชาธุรกิจความงาม 
 ๕. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 
 ๖. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ 
 ๗. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย 
 

/๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ...  
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 ๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน  ๙  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๒. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 ๓. สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 ๔. สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
 ๕. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๖. สาขาวิชาสัตวรักษ์ 
 ๗. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 
 ๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 ๙. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 ๖. ประเภทวิชาประมง จ านวน  ๒  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ๒. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 
 ๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการโรงแรม 
 ๒. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ๓. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 
 ๔. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 ๘. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 ๒. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 
 ๙. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
 ๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน 
 ๑๐. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง 
 ๒. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลย ี
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสรา้งเครื่องดนตรีไทย 
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง 
 ๑๑. ประเภทวิชาพาณิชยนาวี จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการเดินเรือ 
 ๒. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ 
 ๓. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคอล 
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(.) กก  2 กก 
กกก กก
ก (.) ก ก 
2 กก กก 

2.2 กก  
2.2.1 กก  ก 2 ก 

 18  ก กก 
กกก 

2.2.2 ก กกกก
 5   ก 7  กกก 60  
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3. กก 
 

 กกก 83 - 90 ก กกก 
3.1 ก 1   18  

ก ก 1 ก 
3.2 กกก 2  

 36  ก ก 1 ก 
3.3 กกก 3   

54  ก ก 1 ก 
3.4 กกกก ก 54  ก 

ก 1 ก 
3.5 กกกกก ก 54  

ก ก 1 ก 
3.6 ก ก 54  ก 

ก 1 ก 
 

4. ก 
 

 กก ก 2563  3  
กกก   

4.1 กก ก 21 ก 
 4.1.1 ก 
 4.1.2 ก 
 4.1.3 ก 
 4.1.4 ก 
 4.1.5 ก 
 4.1.6 ก 

4.2  ก 56 ก 
 4.2.1 ก 
 4.2.2 ก 
 4.2.3 กก 
 4.2.4 กก 
 4.2.5  

4.3 ก ก 6 ก 
4.4 กกก (2 /)  - ก 
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1) กกก ก 

 
2) กกก 

กก  
ก กกก ก 

3) กกกกก 
กกก  
ก  กก 
 ก 
 
5. กกก 
 

กกกกกกก
ก กกกกก
ก   กกก 
กก   ก ก  กกก  
กกก กก กก กก   
กก  กกกก
 กกกก  

5.1 กกกกก 
กกกก ก ก  3 
 4 ก 320  กก 4 ก 

กกกกก 
กกกกก ก
กก  ก 1  

5.2 กกก ก 
 

6.  
 

กก ก กก 
ก  กก 
ก   ก กกก ก 
  กก   ก
ก   กกก  
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6.1 กก  
ก  3  4  4 ก  
ก 216    กก 4  
กก 4 ก 

 ก 2 ก   1  2 ก
กกกก 

6.2 กกก ก 
 
7. กกก 
 

7.1 กกกกกก 2 
ก กก ก   
 ก ก กก 
กก ก กกก
      กกกก
   กกก ก  
 ก 

 กก กกกก 
7.2 กกกก กกกก

กกกกกก 
 

8. ก 
 

8.1 กกกก
กกก  กก
ก (.)   ก 
กก  ก
ก 

8.2 กกกกก 
กกกกกกกกกก
 

8.3 กกกก 
ก ก กกก
กกกกกกก 
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9. กก 
 

กกกกก 
ก  40 : 60 
 กกกกก  

9.1  ก- -ก
 ก กก
กก  

9.2 กก 
กก กกก
กก 

9.2.1 กกก กก 
9.2.2 กก 

ก 1 
9.2.3 กก กก

กก 
9.3  กกกก 

  กกก ก
กก 

9.4 กกก ก  
กกก ก  ก
ก กกกกกก ก 
ก  

9.5 ก 3  4   4 ก 320  ( 20  
)   2    3  2 ก  
 4  2 ก  160  ( 10 ) 
ก  

ก กกกกก
กก ก  กก 

กกกก
กก 

9.6  3  4   4 ก (12 
)   2    3  4  4 ก 
(6 ) ก  
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9.7 กกก ก 2  
9.8 ก ก 22 ก ก 

ก 12 ก ก ก 12 ก 
 กกกกก 35 
 กก 25  

 กกกกก
กกกกกก ก
กก 
 

10. กก 
 

กกกกกกกกก 
กกก ก  กก
 กก ก  ก
กกกกก
ก  กกก 

10.1 กก ก 12 ก ก
กกก ก กก 
ก    กกก
กกก ก   
 กกกก
กก กกกกกกก 

10.2 ก กกกก 
ก กก กก ก
 

10.3 กกก ก 
กกก กกกก 
ก   ก 
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11. ก 
 

 กกกก 
ก กกกก
กกกกกก 
 

12. กก 
 

 ก  กกกกกก
กกกก 
 

13. กกกก 
 

13.1 กก กก
 กกก 

13.2 ก 2.00 
13.3 กก 
13.4 กกกกกก  “” 

ก 
 

14. กก 
 

14.1 กก กก
ก กกกก 
กก ก ก 
ก ก ก ก  
กกก  กก 

14.2  กก
กกกก ก
ก กกก 
ก  ก 

14.3 ก กก 
กกก   
ก กก 

  กก ก 
กก  
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กก ก 2563 

15. กก  กกก 
 

15.1 กกกกกก
ก กกกกก กก 
ก กกกก 

15.2 กก กกกกก 
กกกก 

15.3 กกก กกกก 
15.4 กก กกก 

กกกกก 
 

16. กกกกกก 
 

 กกกกกกกก 
ก 4   

16.1 กก 
16.2  กก 
16.3 กก ก 
16.4 กก 
 

กกกกก กกกก
กกก ก 
ก 5  
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สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 
12  กลุมวชิาภาษาตางประเทศ 
13  กลุมวชิาวิทยาศาสตร 
14  กลุมวชิาคณิตศาสตร 
15  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
16  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
17  กลุมวชิาบูรณาการ 
20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
06 ประเภทวิชาประมง 
 

ช่ือวิชา 

ลําดับที่วิชา   01 - 99 

กลุมวิชา สาขาวชิา / วิชาเรียนรวม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 
 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจดัการอาชีพ) 
20  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
10  กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา 
0X  กลุมวิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา 

 00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
11 ประเภทวิชาพาณิชยนาว ี

หลักสูตร 

ประเภทวิชา 
0 วิชาเรียนรวม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

3 0 0 0 1 
 
3 x x 0 0 
 
3 x x x x 
 

3 x x 0 0 
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๒๕๖๕

๒๕๖๕
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วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
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วิทยาลัยเทคนิค
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ส่วนที่

3
การให้บริการและสวัสดิการ

นักเรียน นักศึกษา
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2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช  ประจ�าปีการศึกษา 2565

เทคนิคนครโคราช	 เก็บเอกสาร	 หรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ตรวจสอบ	 และรายงานต่อ 

คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมตามที่ก�าหนด

ระดับสถานศึกษา	วิทยาลัย
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PDCA

ในภาคเรียนนั้น

เทคนิคนครโคราช

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ช�าระเงิน	50	บาท	กิจกรรมกลาง	ช�าระเงิน	50	บาท	รวมทั้งสิ้น	100	บาท	เป็นต้น
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(นายสุดชาย		บุตรแสนลี)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประกาศ	ณ	วันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2565

2564วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	มาเพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2565	เป็นต้นไป
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เทคนิคนครโคราช	ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน	นักศึกษา	ตึกอ�านวยการ	ชั้น	1	คือ

บริการของงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน	เป็นบริการที่จัดให้กับนักเรียน	นักศึกษาของวิทยาลัย

บริการอาชีวสารสนเทศ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน	ส่งภายใน
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เป็นผู้มีจิตอาสา	ท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวม	และเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยฯ
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เทคนิคนครโคราช	 ได้เก็บเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน	 นักศึกษา	 มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก

10,000	บาท

110,000 บาท)

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

น
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(การคุ้มครอง	12	พฤษภาคม	2565-12	พฤษภาคม	2566)
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	 งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช	มีหน้าท่ีในการจัดท�าระเบียนประวัติ	ระเบียนแสงผล

ลงทะเบียนตามวันเวลาที่วิทยาลัยเทคนิคนครโคราชก�าหนด	ถ้าไม่มาถือเป็นการลงทะเบียน

แอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ	ครูท่ีปรึกษา	ควบคุมดูแล

โดยผ่านระบบออนไลน์
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วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
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จะต้องติดตามและตรวจสอบผลเวลาเรียนของตนเอง	ถ้าไม่ครบร้อยละ	80	

ของเวลาเรียนทั้งหมด	เนื่องจากการลาหรือการขาดเรียน	นักเรียน	นักศึกษา	จะหมดสิทธิสอบปลายภาคเรียน

การเข้าสอบประจ�าทุกภาคเรียน	ของนักเรียน	นักศึกษา	ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวนักเรียน	นักศึกษา
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ให้วางไว้ที่ชั้นวางสิ่งของนอก
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ไปถึงรุ่นหลังต่อไป

ตัดสิทธิการใช้บริการจากห้องสมุด
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ส่วนที่

4
แผนการเรียนระดับ ปวช.

ประจ�าปีการศึกษา
2565

ไปถึงรุ่นหลังต่อไป
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สาขาวิชาช่างยนต์

สแกน QR Code แผนการเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาต่างๆ

สาขาวิชาช่างเชื่อม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการดนตรีี

สแกน QR Code แผนการเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาต่างๆ 
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สาขาวิชาช่างยนต์

สแกน QR Code แผนการเรียนระดับ ปวส. สาขาวิชาต่างๆ

สาขาวิชาช่างเชื่อม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการดนตรีี สาขาวิชาการดนตรีี

สแกน QR Code แผนการเรียนระดับ ปวส. สาขาวิชาต่างๆ 
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คู่มือ นักเรียน - นักศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช126

คณะกรรมการอ�านวยการ
นายสุดชาย			บุตรแสนลี			 	 	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

นายสุขสันต์			วงชมภู		 	 	 รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบริหาร	ทรัพยากร	

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา	สถาพรบ�ารุงเผ่า	 		 รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

	 	 	 	 	 	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน	นักศึกษา

นายประกาศิต		จินดาศรี	 	 	 รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่
1.	 นายสุดชาย		บุตรแสนลี	 ประธานกรรมการ

2.	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิสชา		สถาพรบ�ารุงเผ่า	 รองประธานกรรมการ

3.	 นายสุขสันต์		วงชมภู	 	 รองประธานกรรมการ

4.	 นายประกาศิต		จินดาศรี	 รองประธานกรรมการ

5.	 นายสุรพล	นามเสนา	 	 กรรมการ

6.	 นายเกษม		วนาภรณ์	 	 กรรมการ

7.	 นางสาวณิชกานต์		ไคลพิมาย	 กรรมการ

8.	 นางสาวสุนิสา	เพ็ชรเกษม	 กรรมการ

9.	 นางปาณิสรา		การนอก		 กรรมการ

10.	นางสาวกชกร		พวงสีเงิน	 กรรมการ

11.	นางพิชญ์พิมล		เลิศสุริยะกุล	 กรรมการ

12.	นางสาวชัชชล		มณีโมรา	 กรรมการ

13.	นางธิชา		ต้นโพธิ์	 	 กรรมการ

14.	นางกชกร		ขุนเพ็ง	 	 กรรมการ

15.	นายสงวนศักดิ์		อาจพินิจ	 กรรมการ

16.	นายอนันต์		เติมขุนทด		 กรรมการ

17.	นางฐิติพร		ซื่อตรง	 	 กรรมการ

18.	นายธเนศ		เจริญทนัง	 	 กรรมการ

19.	นายชัชวาล		ชลพสยุ	 	 กรรมการ

20.	ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราพร		แสงพรม	 กรรมการ

21.	นายสายสุนี		ทองดีนอก	 กรรมการ

22.	นางสาวอัญชสา		กิติอนันต์ภัทร์	 กรรมการ

23.	นายกฤษณะ		โมรานอก	 กรรมการ

24.	นางสาวขวัญชนก		วัดอิ่ม	 กรรมการ

25.	นายธนชัย		สีหะนันท์	 	 กรรมการ

26.	นายพีรพงษ์		เพียรท�าดี		 กรรมการ

27.	นางสาวทิพย์สุดา		ฝากไธสง	 กรรมการ

28.	นางสาววลัยพร		รักษ์มณี	 กรรมการ

29.	นางสาวศันสนีย์		อัครมนตรี	 กรรมการ

	 	 													และเลขานุการ

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 

247	หมู่ที่	3	ต.หมื่นไวย	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	

โทร.	044-923301		โทรสาร.	044-923302	

E-mail	:	nmptckorat@gmail.com

http://www.nmptc.ac.th/home/

ออกแบบ/พิมพ์ที่	:	หจก.สกุลไทยสิ่งพิมพ์	

ที่อยู่	:	779/14-17	ตรอกสุทธะ	ต.ในเมือง	อ.เมืองนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา	30000

โทร.	081-9555469,	044-258987		โทรสาร	044-256269


