
 
 
 
 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
ว่าด้วยการประเมินผลรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕66 

……………………………………………………. 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒     
ว่าด้วยการประเมินผลรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕66  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕66 เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕66 จึงให้ออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ว่าด้วยการ
ประเมินผลรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕66” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
  “ผู้อำนวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
  “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
  “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี             

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  “คณะกรรมการประเมินผลรายวิชา” หมายความว่า คณ ะกรรมการดำเนิ น ก าร

ประเมินผลรายวิชาระหว่างภาคเรียน และการประเมินผลประจำภาคเรียน 
  “การประเมินผลรายวิชา” หมายความว่า การประเมินผลรายวิชา ระหว่างภาคเรียน

และการประเมินผลรายวิชาประจำภาคเรียน รวมทั้งการประเมินผลรายวิชาทีส่าขาวิชาและอาจารย์ประจำวิชา 
จัดการประเมินผลรายวิชา 

  “กรรมการควบคุมการประเมินผลรายวิชา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง               
จากผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินผลรายวิชา               
ของนักศึกษา ในแต่ละภาคเรียน 

  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 
  ข้อ ๔ กำหนดการประเมินผลรายวิชาระหว่างภาคเรียนและการประเมินผลรายวิชาประจำ
ภาคเรียน ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน ซึ่งต้องประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
  ข้อ ๕ การประเมินผลรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคนให้สาขาวิชากำหนดอาจารย์            
คนหนึ่งเป็นผู้ประสานงานการประเมินผลของรายวิชานั้น 
  ข้อ ๖ ให้สาขาวิชา เสนอผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลรายวิชา ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 
 

ข้อ 7 ... 
 
 



๒ 
 
  ข้อ ๗ คณะกรรมการประเมินผลรายวิชา มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๗.๑ กำหนดบุคคลเพ่ือทำหน้าที่ดำเนินการและควบคุมการประเมินผลรายวิชา 
แล้วนำเสนอผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่             
เพ่ือดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
        (๑) จัดเก็บและรวบรวมรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ประเมินผลรายวิชา ก่อนกำหนด
วันประเมินผลรายวิชานั้น 
        (๒) กำหนด วัน เวลา สถานที่สำหรับการประเมินผลรายวิชา 
        (๓) กำหนดวิธีการจัดทำและพิมพ์ข้อสอบในการประเมินผลรายวิชา 
        (๔) จัดสถานทีส่ำหรับการประเมินผลรายวิชา 
        (๕) จัดการรับ-ส่ง และจัดเก็บข้อสอบ กระดาษคำตอบของการประเมินผลรายวิชา 
        (๖) สอบสวนและรายงานการทุจริตของผู้เข้าประเมินผลรายวิชา (ถ้ามี) 
 ๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
 ๗.๓ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในระหว่างการประเมินผลรายวิชา 
 ๗.๔ สรุปรายงานผลการดำเนินการประเมินผลรายวิชาให้กับสถาบันหรือ
สถานศกึษา 
 ๗.๕ ดำเนินการเรื่องอ่ืนใดเกี่ยวกับการประเมินผลรายวิชาที่ผู้อำนวยการสถาบัน
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย 
  ข้อ ๘ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลรายวิชาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๘.๑ เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จะประเมินผล 
 ๘.๒ ต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่จะประเมินผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐               
ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สถาบันหรือสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นราย ๆ ไป 
  ข้อ ๙ ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการเข้ารับการประเมินผลรายวิชา 
   ๙.๑ ห้ามเข้าห้องที่ทำการประเมินผลรายวิชาก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
   ๙.๒ แต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 
   ๙.๓ นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในการเข้าประเมินผลรายวิชาทุกครั้ง 
   ๙.๔ เข้ารับการประเมินผลรายวิชา ตามวัน เวลา ที่กำหนด และไม่เกิน ๓๐ นาที
หลังการเริ่มการประเมินผล 
   ๙.๕ ผู้ เข้าประเมินผลรายวิชาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้มาเอง และ        
ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าประเมินผลรายวิชาคนอ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ     
ประจำห้อง 
  ข้อ ๑๐ ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างการประเมินผลรายวิชา 
  ๑๐.๑ ต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการประจำห้อง 
                ๑๐.๒ ห้ามออกจากห้องก่อนเวลา ๓๐ นาที หลังจากเริ่มทำการประเมินผลรายวิชา 
                ๑๐.๓ เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประเมินผลรายวิชาแต่ยังไม่หมดเวลา    
ในการประเมินผล ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการประจำห้อง และกรรมการประจำห้องต้องติดตามดูแล
ระหว่างที่ออกไปจากห้องประเมินผลรายวิชา             
 ๑๐.๔ กรรมการประจำห้องมีสิทธิ์ตรวจค้นนักศึกษาผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทุจริต
ในการประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ต้องกระทำโดยเปิดเผยและมีคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คน 

10.5 ไม่นำข้อสอบ... 
 
 



๓ 
      ๑๐.๕ ไม่นำข้อสอบ กระดาษคำตอบ กระดาษทด และสิ่ งอ่ืนใดที่ เกี่ยวกับ        
การประเมินผลรายวิชาออกจากห้องประเมินผลรายวิชา 
  ข้อ ๑๑ การกระทำหรือพฤติกรรมที่ถือว่าทุจริตในการประเมินผลรายวิชา 
                ๑๑.๑ มีเอกสารอ่ืน อยู่ในครอบครองนอกเหนือจากเอกสารที่กรรมการประจำห้อง
แจกให้ หรือ มีข้อความใด ๆ อยู่ในสิ่งของ หรือที่ตัวของนักศึกษา อันอาจเอ้ือประโยชน์ต่อการประเมินผล
รายวิชานั้นๆ 
                ๑๑.๒ มีเจตนาคัดลอกคำตอบของผู้อ่ืน หรือการกระทำใด ๆ ที่ส่อเจตนาที่จะใช้
ข้อสอบและเอกสารในการประเมินผลรายวิชา เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
                ๑๑.๓ มีการรับ-ส่งสัญญาณจากการสื่อสารทุกประเภท 
                ๑๑.๔ การเข้าประเมินผลรายวิชาแทนกันถอืว่าเป็นการทุจริตทั้งผู้เข้าสอบและผู้ให้
สอบแทนการกระทำอ่ืนใดที่กรรมการประจำห้องเห็นว่าเป็นการทุจริต 
  ข้อ ๑๒ โทษสำหรับนักศึกษาผู้กระทำการทุจริตในการประเมินผลรายวิชา มี 2 สถาน 
ตามลำดับความหนักเบาของพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ 
                ๑๒.๑ ให้ปรับตก (๐) ในรายวิชาที่สอบ 
                ๑๒.๒ ให้ปรับตก (๐) ในรายวิชาที่สอบ และให้สั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในทุก
รายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
  ข้อ ๑๓ ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษ 
                ๑๓.๑ ให้กรรมการประจำห้อง รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอต่อสาขาวิชา                  
ทีน่ักศึกษาสังกัด และให้ผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอบสวน
และพิจารณาลงโทษ แล้วสรุปความเห็นเสนอผู้อำนวยการสถาบัน เพ่ือพิจารณาลงโทษ 
                ๑๓.๒ เมื่อผู้อำนวยการสถาบันมีคำสั่งลงโทษแล้ว ให้แจ้งผลการลงโทษไปยัง
สถานศึกษาหรือสำนักทะเบียนและวัดผล สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือดำเนินการบันทึก 
การลงโทษตามแต่กรณ ี
  ข้อ ๑๔ ในการประเมินผลรายวิชาครั้งใด ถ้ามีหลักฐานแสดงว่าข้อสอบการประเมินผล
รายวิชานั้นล่วงรู้ไปสู่ภายนอกก่อนเริ่มการประเมินผล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ให้สาขาวิชามีอำนาจสั่งยกเลิก
การประเมินผลรายวิชาและให้มีการกำหนดการประเมินผลรายวิชาใหม ่
  ข้อ ๑๕ สถาบันหรือสถานศึกษาอาจออกประกาศ เพ่ือให้การประเมินผลรายวิชาดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อประกาศนี้ 
  ข้อ ๑๖ ให้ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และอำนาจวินิจฉัยตีความ 
เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕66 
  

 
 
 

 (นายชาญเวช บุญประเดิม) 
          นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ 


