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แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
บทนา
แนวคิดการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 กาหนดว่า “การจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ และแผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในด้า นวิ ช าชี พ ระดั บฝี มื อ ระดั บ เทคนิค
และระดับ เทคโนโลยี รวมทั้งเป็ น การยกระดับการศึ กษาวิช าชีพ ให้ สู ง ขึ้นเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ ประกอบกับ มาตรา 8 กาหนดรูปแบบในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี โดยในการบริ ห ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาค านึ ง ถึ ง เอกภาพ
ด้านนโยบายและมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ กระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ในการกาหนด
นโยบายการผลิต และพัฒนากาลังคน รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถให้บริการทางด้าน
วิชาชีพสาหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทางานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการผลิ ตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ
พั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี ส มรรถนะตรงตามความต้ อ งการของตลาดแรงงานและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของประเทศ โดยการส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การขับเคลื่ อนระบบคุ ณวุฒิ ทั้ งด้า นการศึ ก ษาและอาชี พสู่ การปฏิ บั ติ
จึงได้จัดทากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
กั บ ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานอาชี พ ในการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ใ ห้
ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย สามารถเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนากาลังคน
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการกาหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติให้มีความชัดเจน ทั้งหน่วยงานทางด้านการศึกษา หน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนสถานศึกษา/
องค์กรฝึ กอบรม ซึ่งต้องเชื่อมโยงและประสานการทางานอย่า งเป็นระบบ เพื่อสร้ างความเชื่ อ มั่นว่ าผลลั พ ธ์
การเรียนรู้จากระบบการศึกษาทุกระดับเชื่อมโยงหรือเป็นไปตามสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน มีระบบ
การประกันคุณภาพ ที่สร้างความเชื่อมั่นทั้งภายในประเทศและระดับสากล
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายการจั ด การศึ ก ษา โดยการน ากรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ (NOF)
และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยใช้กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์
ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับฝีมือ
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
อาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบ
การศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน โดยในการจัดทาได้พิจารณาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (2) รูปแบบการศึกษานอกระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สาหรับประชาชน
วัยเรียน และวัยทางานตามความถนัดและความสนใจในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้ อย่างทั่วถึง ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่มีอาชีพแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษา โดยสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การท างานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน
สาหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบนอกระบบ แบบมีชั้นเรียน เป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพโดยในการจัดการศึกษาใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
ที่ยึ ดโยงกับ อาชีพ มาตรฐานอาชีพ หรื อมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ ผู้ เรี ย น
เลื อ กเรี ย นได้ ต ามความต้ อ งการ โดยจั ด การศึ ก ษาและฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ให้ กั บ ผู้ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา
เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จากการ
ทางานและการประกอบอาชีพ เน้นสมรรถนะ มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา
ระยะเวลา การวัด ผลและการประเมิน ผล สอดคล้ องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
สามารถเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และคานึงถึงการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประกอบอาชีพเสริม พัฒนางานในอาชีพเดิม สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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หลักการ
การจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน มีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. เป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
กาลังคนระดับฝีมือและระดับเทคนิค รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการทางาน ให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้
2. จั ดการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาหรับผู้ไม่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณวุฒิการศึกษาที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้
3. การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ให้ กั บ ผู้ ที่ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา
โดยคานึ งถึง การน าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต ประกอบอาชี พ เสริ ม พัฒ นางานในอาชี พ เดิ ม
เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. เป็ น การจั ดการศึ ก ษาที่ มี ความยื ดหยุ่ นในการก าหนดจุ ดมุ่ งหมาย รูปแบบ วิธีการศึ ก ษา
ระยะเวลา การวัดผลและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมี
ความเหมาะสม และสอดคล้ องกับ สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่ มบุ คคลแต่ล ะกลุ่ ม เปิดโอกาสให้
เลือกเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน
5. ให้ ความส าคัญกับ การเรียนรู้ที่เกิดจากการทางาน และการประกอบอาชีพ เน้ นสมรรถนะ
สามารถเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่รายวิชาเพื่อนับเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
สาหรับรายวิชา เพื่อสาเร็จการศึกษาได้
นิยามศัพท์
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“เวลาราชการปกติ ” หมายความว่ า เวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามเวลาราชการของสถานศึ ก ษา
โดยกาหนดเวลาราชการวันละ 8 ชั่วโมง ซึง่ รวมเวลาหยุดพักประจาวันด้วย
“เวลาทาการสอน” หมายความว่า เวลาที่ใช้เฉพาะในการเรียนการสอน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ระหว่ า งเวลา 07.30 ถึ ง 21.00 น. และในวั น เสาร์ ห รื อ วั น อาทิ ต ย์ ร ะหว่ า งเวลา 07.30 ถึ ง 17.30 น.
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจกาหนดได้ตามความเหมาะสม
“ภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนหรือภาคเรียนฤดูร้อนที่ใช้เวลา
ในของวันทาการหรือเวลาราชการปกติ
“ภาคสมทบ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคปกติ
ให้กับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา โดยใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ
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“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้มีประสบการณ์ทางาน ซึ่งประสงค์
ขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาส่วนหนึ่ง โดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการปกติ
“โครงการพิเศษ” หมายความว่า การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นที่สนองตอบต่อผู้เรียน
เป็นกรณีพิเศษ ที่สามารถจัดการสอนในเวลาราชการปกติหรือนอกเวลาราชการปกติ
“การศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคปกติ จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
วัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ โดยผู้เรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้เทียบโอนผลการเรี ยน
ได้ตามที่ระเบียบและหลักเกณฑ์กาหนด ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวะศึกษาสร้างช่างฝีมือ โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โครงการอาชี วศึ กษาเพื่ อการพั ฒนาชนบท (อศ.กช.) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ภาคสมทบ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
“การเทียบโอนผลการเรียนรู้” หมายความว่า การนาความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีจากงาน
อาชีพหรือทางานในอาชีพนั้นอยู่แล้วหรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้ามาเรียนแต่
ได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการมาขอรับประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาส่วนหนึ่ง และนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคเรีย นภาคปกติ โดยใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ จัดการเรียนการสอน
เป็ น รายวิ ช าหรื อ ชุ ด วิ ช าตามแผนการเรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นตามระเบี ย บ
และผู้เรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้เทียบโอนผลการเรียนได้ จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือตามโครงการอาชีว ะศึกษา
สร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส หรือ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้จัดการ
เรียนการสอน หรือโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หรือภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์) โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม และคานึงถึงความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล
และความต้องการของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ /
โครงการพิเศษ
2. โครงการอาชีวะศึกษาสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ภาคปกติ
3. ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคสมทบ
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
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1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ / โครงการพิเศษ
สถานศึกษาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ น ได้ ทั้งภาคปกติและจั ดเป็ น โครงการพิเศษ ซึ่งสถานศึกษาสามารถพัฒ นาและอนุมัติห ลั กสูตรได้โดย
สถานศึกษา การพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้ดาเนินการตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยพัฒนา
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือ
ตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ใช้ระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
1.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เข้าเรียนมีพื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามที่
กาหนด
1.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ผู้ เข้าเรี ยนยื่ นคาร้ องต่อสถานศึกษาเพื่ อสมั ครเข้าศึ กษาในรูปแบบการศึ กษานอกระบบ
แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ หรือโครงการพิเศษ
2) สถานศึกษาตรวจสอบพื้น ความรู้ และคุณสมบัติ ข องผู้ เ ข้า ศึ ก ษาตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
หลักสูตรที่ผู้เรียนประสงค์เข้าศึกษา
3) สถานศึ ก ษาจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ประสงค์เข้าศึกษา
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4) สถานศึกษากาหนดวันและเวลาทาการสอน โดยสถานศึกษาอาจจัดกลุ่มการเรียนได้
ตามความเหมาะสม โดยมีจ านวนนั ก ศึ ก ษาต่ อ กลุ่ ม ไม่น้ อ ยกว่ า 10 คน และไม่เ กิน 20 คน พร้อมทั้ง จั ด ท า
แผนการเรียน และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน
5) นักศึกษาต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษาแจ้ง การนับเวลาเรียน
เพื่อสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบีย บสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1.3 การประเมินผลการเรียน
การประเมิ น ผลการเรี ย นเพื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1.4 การประเมินมาตรฐานอาชีพ
สถานศึกษาอาจจัดให้นักศึกษาเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ ตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

2. โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ภาคปกติ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ภาคปกติ แบบอยู่ประจา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพหรือฝึกทักษะอาชีพ ให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ใช้ระยะเวลาเรียน
และฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพตลอดหลักสูตร 1 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
1) ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ ชนบทและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่จาเป็นต้องมีวุฒิทางการศึกษา
2) มีความพร้อมในการเข้าอยู่ประจาในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี
2.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ผู้เรียนยื่นคาร้องต่อสถานศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ภาคปกติ
2) สถานศึกษาตรวจสอบพื้นความรู้ และคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่โครงการกาหนด
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3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามโครงการอาชีว ะสร้างช่างฝี มื อ
ภาคปกติ และลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร โดยจัดให้นักศึกษาเข้าอยู่ประจาสถานศึกษาตลอดหลักสูตร
4) นักศึกษาเข้ารับ การเรียนรู้ และฝึ กประสบการณ์ในงานอาชีพเบื้องต้น ฝึกความช านาญ
เฉพาะทาง ฝึกงานในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพ ตามระยะเวลาที่สถานศึกษา
กาหนด
2.3 การประเมินผลการเรียน
เมื่อนักศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ครบตามหลักสูตร สถานศึกษาต้องจัดให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และประเมินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลั กสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
2.4 การประเมินมาตรฐานอาชีพ
สถานศึกษาจัดให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามความพร้อมและ
ความเหมาะสม

3. ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การจัดห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษา
มีความรู้ และทักษะด้านอาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน (Re-Skill,
Up-Skill, New-Skill) สามารถเข้าถึงกลุ่มอาชีพพื้นฐานตามความถนัด ความสนใจ และสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank) ในการขอรับคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาต่อไป โดยกาหนดแนวทางในการดาเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้
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3.1 รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทาง
การพัฒ นาหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้ นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบูรณาการในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดรายวิชาเพิ่มเติมอาชีพ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ การจัดโครงงาน
อาชีพ การจัดหลักฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ การเสริมทักษะอาชีพ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียน

การจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
3.1.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เข้าเรียนต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่มีความร่วมมือโครงการห้องเรียน
อาชีพกับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1 .2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) สถานศึกษาสารวจกลุ่มอาชีพที่นักเรียนมีความถนัด และสนใจผ่านกระบวนการต่าง ๆ
ทั้งการใช้รูปแบบสารวจ กระบวนการแนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อ และการต่อยอดการประกอบอาชีพ โดยนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามความต้องการของชุมชน สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
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2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธ ยาศัย ดาเนิ น การวางแผน กาหนดขั้นตอนการพัฒ นาหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้ น ตามกรอบการพัฒ นา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กาหนด และบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน
3) สถานศึกษาอาชีวศึกษานาแผนจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตรระยะสั้นที่เน้น
การฝึกปฏิบัติ และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตามหลักสูตรการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความเห็นชอบระหว่างสถานศึกษานั้น เพื่อนาไป
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามความถนัด และความสนใจ
4) สถานศึกษากาหนดวันและเวลาทาการสอน โดยสถานศึกษาอาจจัดกลุ่มการเรียนได้
ตามความเหมาะสม และความสนใจของนักเรียน โดยมีจานวนนักศึกษาต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน
20 คน พร้อมทั้งจัดทาแผนการเรียน และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน
5) นักเรียนต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษาแจ้ง การนับเวลาเรียน
เพื่อสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1.3 การประเมินผลการเรียน
การประเมิ น ผลการเรี ย นเพื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1.4 การนาผลการเรียนไปใช้เพื่อศึกษาต่อ
นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สามารถขอรั บ การประเมิ น เพื่ อ เที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ ตามหลั ก เกณฑ์
และแนวปฏิบัติทสี่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
3.2 รู ป แบบที่ 2 การจั ด การเรีย นการสอนเพื่ อ การสะสมหน่ ว ยกิ ต (Credit Bank) โดยนา
รายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จั ดการเรี ย นการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนและสานั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธ ยาศัย เพื่อให้ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
ในด้านอาชีวศึกษา โดยสามารถนาผลการเรียนจากรายวิชาดังกล่าวมาสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และมาขอ
เทียบโอนผลการเรียนเพื่อนับจานวนหน่วยกิตสะสม เป็นแนวทางหนึ่งให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะ และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
3.2.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เข้าเรียนต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่มีความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพกับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10
3.2 .2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) สถานศึกษาสารวจกลุ่มประเภทวิชาและรายวิชาในหลั กสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือรายวิชาปรับพื้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่นักเรียนมีความถนัด และสนใจโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการใช้รูปแบบสารวจ กระบวนการ
แนะแนวอาชี พ การศึ ก ษาต่ อ และการต่ อ ยอดการประกอบอาชี พ น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ ปรีย บเที ยบความ
สอดคล้องกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาประสาน และลงความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยดาเนินการวางแผนกาหนด ประเภทวิชา สาขาวิชา
รหัสวิชา ตามรายวิชาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสะสมหน่วยกิต
(Credit Bank) ให้สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพ
และสมรรถนะที่จะต้องเกิดขึ้นตามรายวิชานั้น ๆ
3) สถานศึกษาอาชีวศึกษา นารายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 10 กลุ่มประเภทวิชา ที่ลงความเห็นชอบร่วมกันระหว่างศึกษา ไปดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามความถนั ด และความสนใจ หรื อ น ารายวิ ช าปรั บ พื้ น ในหลั ก สู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 11 กลุ่ม ประเภทวิชา ที่ลงความเห็นชอบร่วมกันระหว่างศึกษาไป
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัด และความสนใจ
4) สถานศึกษาอาชีวศึกษา นารายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือรายวิชาปรับพื้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสะสมหน่วยกิต ตามโครงสร้างเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หรือการประกอบอาชีพ หรือวิชาเลือก หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือรายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิม่ เติม ตามความพร้อม
3.2.3 การประเมินผลการเรียน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดาเนินการวัดผลและประเมิน รวมทั้งออกเอกสารรับรองผลการเรียน
โดยสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช านั้ น ๆ
และผู้เรียนที่ผ่านการเรียนการสอน ผ่านการประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจั ดการศึกษาและการประเมิน ผลการเรียนตามหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิ ช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ที่กาหนด
จะได้รั บ หน่ วยกิตที่ส ามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้กับรายหลักสูตร
อาชีวศึกษาแต่ละคุณวุฒิ
3.2.4 การนาผลการเรียนไปใช้เพื่อศึกษาต่อ
นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สามารถนาผลการเรียนจากรายวิชาดังกล่าวมาขอโอนผลการเรียนเพื่อนับจานวนหน่วยกิตสะสม
ภายหลังจากที่ได้สมัครเข้าเรียนและขึ้นทะเบียนเข้าสู่หลักสูตรได้ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด
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4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้กับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ
ในระบบโรงเรียน โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน
รู ป แบบการศึ ก ษาในระบบ มาจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ โครงการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาชนบท (อศ.กช.)
เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้พัฒนาอาชีพเกษตร เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และสามารถได้รับ
วุฒิการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
เป็นผู้ที่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพื้นความรู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรื อเทียบเท่ า อายุ 15-20 ปี ยากจนและขาดโอกาสทางการศึ ก ษา มี ป ระสบการณ์ ใ นการประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ผู้ เรี ยนยื่ นค าร้ องต่ อสถานศึ กษาเพื่ อสมั ครเข้ าศึ กษาในรู ปแบบการศึ กษานอกระบบ
แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช)
2) สถานศึ ก ษาตรวจสอบพื้ น ความรู้ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ รี ย นตามระเบี ย บกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตามโครงการอาชีว ศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช) และลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (6 ภาคเรียน) การแบ่งภาคเรียน
และการจัดเวลาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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4) สถานศึ ก ษาอาจจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ ชุดวิชาอาชี พ โดยบูรณาการการจั ด
การศึกษาร่วมกันเพื่อเรียนเป็นงาน หรือชิ้นงานได้

5) นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียน วัน และเวลาที่สถานศึกษาแจ้ง
6) การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาจั ดให้ มีการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ โดยนักเรียนที่จะเข้ารับการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
4.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา
การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาในระบบ
มาจั ดการศึ ก ษาภาคสมทบ นอกเหนื อ จากการเรี ยนการสอนภาคปกติ โดยจั ดการเรี ยนการสอนในชั้ นเรี ยน
และในที่ตั้งสถานศึกษา ซึง่ ใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ เข้าเรียนแบบมีชั้นเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี
การศึกษา (6 ภาคเรียน)
5.1.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในรูปแบบการศึกษาในระบบ และระบบ
ทวิภ าคี รวมถึงไม่ได้รั บ เงิน อุดหนุ น การศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาอื่น ต้องมีพื้นความรู้ส าเร็จการศึ กษา
ไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
5.1.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ผู้ เรี ย นยื่ นค าร้ องต่ อสถานศึ กษาเพื่ อสมั ครเข้ าศึ กษาในรู ปแบบการศึ ก ษา
นอกระบบ แบบมีชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ
2) สถานศึ ก ษาตรวจสอบพื้ น ความรู้ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ รี ย นตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
แบบมี ชั้ นเรี ยนหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) ภาคสมทบ และลงทะเบี ย นเรี ย นตามแผนการเรี ย น
ตามโครงสร้างหลักสูตร
4) นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนสถานศึกษาแจ้ง โดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการปกติ
5) การนั บ เวลาเรี ย น และการประเมิ น ผลการเรี ย น ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6) ในระหว่างศึกษานักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน
ที่สถานศึกษาจัดให้ สามารถนามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนดได้
5.1.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาจัดให้ มี การประเมินมาตรฐานวิช าชี พ โดยนักเรียนที่จะเข้ารั บ การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
5.1.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา
การตัดสิ น การเรีย นเพื่ อ ส าเร็จ การศึ กษาตามหลั กสู ตรประกาศนียบั ตรวิ ช าชี พ
(ปวช.) ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย น
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2
ปีการศึกษา (4 ภาคเรียน) สาหรับผู้เข้าเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่หลักสูตรกาหนด ส่วนผู้เข้าเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด
ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
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5.2.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในรูปแบบการศึกษาในระบบ และระบบ
ทวิภ าคี รวมถึงไม่ได้รั บ เงิน อุดหนุ น การศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาอื่น ต้องมีพื้นความรู้ส าเร็จการศึ กษา
ไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
5.2.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ผู้เรียนยื่นคาร้องต่อสถานศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
แบบมีชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
2) สถานศึกษาตรวจสอบพื้นความรู้ และคุณสมบัติของผู้เรียนตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
แบบมีชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ และลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
ตามโครงสร้างหลักสูตร
4) นักศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนสถานศึกษาแจ้ง โดยใช้เวลานอก
เวลาราชการปกติ
5) การนั บ เวลาเรี ย น และการประเมิ น ผลการเรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
6) ในระหว่างศึกษานักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนที่
สถานศึกษาจัดให้ สามารถนามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนดได้
5.2.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
5.2.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา
การตัดสินการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
(ปวส.) ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย น
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ
(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาในระบบ
มาจั ดการศึกษาภาคพิเ ศษ (เทีย บโอนความรู้และประสบการณ์ ) นอกเหนือจากการเรีย นการสอนภาคปกติ
โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในที่ตั้งสถานศึกษา ซึ่งใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ ให้กับผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิส ระที่มีความมั่น คง หรื อทางานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่เรียน ผู้ เรียนสามารถ
ลงทะเบียนขอประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียน เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามหลักสูตรได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ผู้เรียนต้องเข้าเรียน
แบบมีชั้นเรียน ตามแผนการเรียนรายบุคคลที่สถานศึกษากาหนด
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา (6 ภาคเรียน)
6.1.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
1) ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในรูปแบบการศึกษาในระบบ และ
ระบบทวิภาคี รวมถึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาอื่น ต้องมีพื้นความรู้สาเร็จการศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีงานทาหรือมีประสบการณ์ในการทางานหลังจากสาเร็จ
การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ทางานตรงกับสาขาวิชาที่เข้าเรียน เพื่อขอรับการ
ประเมินเทียบโอนฯ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น
2) ผู้เข้าเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถนา
ผลการเรียนรายวิชามาขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
6.1.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ผู้ เรี ย นยื่ น คาร้ องต่อสถานศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึ กษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
2) สถานศึ ก ษาตรวจสอบพื้ น ความรู้ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ รี ย นตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และตรวจสอบประสบการณ์ของผู้เรียน โดยต้องมีเอกสารรับรอง กรณีผู้เรียนประกอบอาชีพอิสระต้องมีเอกสาร
รับรองจากกรมสรรพกร เช่น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมี
ชั้นเรียน หลั กสู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) พร้อมทั้ง
ประกาศขั้นตอนและวิธีการในการขอเทียบโอนผลการเรียนและการประเมิน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
อย่างชัดเจน รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้วย
4) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียน และหรือประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ การโอนผลการเรียน และการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
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5) สถานศึกษาต้องดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่ผู้เรียนขอโอน ให้แล้วเสร็จ
ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าเรียน และต้องดาเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคเรียน
6) สถานศึกษากาหนดวันและเวลาประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้ง
แจ้งขั้นตอนและวิธีการในการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อย่างชัดเจน ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าก่อน
การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
7) สถานศึกษาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการดาเนินการประเมิน
ผู้เรียนตามแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา และการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กาหนด
กรณีที่ผ่านการประเมิน ให้ผู้เรียนนาผลการประเมินไปขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิช าที่ผ่ านการประเมิน เทีย บโอนความรู้และประสบการณ์ และนับจานวนหน่ว ยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จ
การศึกษา
กรณีไม่ผ่านการประเมิน หรือต่ากว่าเกณฑ์ (ตก) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียน
ตามโครงสร้างหลักสูตร (เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด) หรือจะทาการประเมินใหม่
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ในภาคเรียนถัดไป
8) สถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนการเรี ย นรายบุ ค คล และจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นลงทะเบี ย นเรี ย น
ตามแผนการเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งวัน และเวลาเรียนให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
9) นั กเรี ย น เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนรายบุ คคลที่ส ถานศึ กษาก าหนด
การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
10) ในระหว่างศึกษานักเรียน ที่มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรี ยน
ที่สถานศึกษาจัดให้ สามารถนามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
กาหนดได้
6.1.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักเรียนที่จะเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
6.1.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา
การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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6.2 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ภาคพิ เ ศษ (เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์) ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (4 ภาคเรียน)
6.2.1 พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน
1) ผู้ เข้าเรี ย นเป็นผู้ ที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในรูปแบบการศึ กษาในระบบ
และระบบทวิภาคี รวมถึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาอื่น ต้องมีพื้นความรู้ สาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีงานทาหรือมีประสบการณ์ในการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรื อ หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น ผู้ มี ง านท าหรื อ หรื อ มี
ประสบการณ์ในการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ปี โดยมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ทางาน
ตรงกับสาขาวิชาที่เข้าเรียน เพื่อขอรับการประเมินเทียบโอนฯ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น
2) ผู้เข้าเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สามารถนาผลการเรียนรายวิชามาขอรับการ
ประเมิน เทีย บโอนความรู้ และประสบการณ์ไ ด้ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามหั ก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบั ติ ที่ คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
6.2.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้
1) ผู้เรียนยื่นคาร้องต่อสถานศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
2) สถานศึ ก ษาตรวจสอบพื้ น ความรู้ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ รี ย นตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และตรวจสอบประสบการณ์ของผู้เรียน โดยต้องมีเอกสารรับรอง กรณีผู้เรียนประกอบอาชีพอิสระต้องมี
เอกสารรับรองจากกรมสรรพกร เช่น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3) สถานศึกษาจัดให้ ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนัก ศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
พร้อมทั้งประกาศขั้นตอนขั้นตอนและวิธีการในการขอเทียบโอนผลการเรียนและการประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์อย่างชัดเจน รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ผู้เรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้วย
4) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียน และหรือประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ การโอนผลการเรียน และการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
5) สถานศึกษาต้องดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่ผู้เรียนขอโอน ให้แล้ว
เสร็ จ ก่อนการลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นแรกที่ผู้ เรี ยนเข้ าเรี ยน และต้องดาเนิน การเทีย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคเรียน
6) สถานศึ ก ษาก าหนดวั น และเวลาประเมิ น เที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์
พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการในการประเมิน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ อย่างชัดเจน ให้ผู้เรียนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
7) สถานศึกษาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการดาเนินการประเมิน
ผู้เรียนตามแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา และการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
กาหนด
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กรณีที่ผ่านการประเมิน ให้ผู้เรียนนาผลการประเมินไปขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิช าที่ผ่ านการประเมิน เทีย บโอนความรู้และประสบการณ์ และนับจานวนหน่ว ยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จ
การศึกษา
กรณี ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น หรื อ ต่ ากว่ า เกณฑ์ (ตก) ผู้ เ รี ย นสามารถลงทะเบี ยนเรียน
ตามโครงสร้างหลักสูตร (เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด) หรือจะทาการประเมินใหม่
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ในภาคเรียนถัดไป
8) สถานศึ กษาจั ดท าแผนการเรี ยนรายบุ คคล และจั ดให้ ผู้ เรี ยนลงทะเบี ย นเรี ย นตาม
แผนการเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งวัน และเวลาเรียนให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
9) นั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย นในชั้ น เรี ย นตามแผนการเรี ย นรายบุ ค คลที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด
การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
10) ในระหว่ า งศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ น อกเหนื อ จากการเรี ย น
ที่สถานศึกษาจัดให้ สามารถนามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
กาหนดได้
6.2.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนัก ศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกาหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
6.2.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา
การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย น
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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การขอเปิดสอนการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
สถานศึกษาที่ ป ระสงค์ เปิ ดสอนการศึ ก ษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน ต้องได้รับอนุ ญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาต้องเปิดสอนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนการผลิตและ
พัฒนากาลังคน ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคม และชุมชนนั้น ๆ ตลอดจนมีความพร้อมในการเปิดสอนตามหลักสูตรด้านต่างๆ ทั้งด้านผู้สอน ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตามเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษานั้น ๆ และหลักสูตรที่เปิดสอนต้องไม่เป็น
สาขาวิชาที่ซ้าซ้อนกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการเดียวกัน โดยดาเนินการได้ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ /
โครงการพิเศษ สถานศึกษาสามารถพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรได้โดยสถานศึกษา การพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้
ดาเนินการตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
2. โครงการอาชีวะศึกษาสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ภาคปกติ สถานศึกษาที่
ประสงค์จะเปิดสอนจัดทาโครงการและยื่นความประสงค์ต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและเสนอ ครม.พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยสถานศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการรับสมัครและเปิดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒ นา
ชนบท (อศ.กช.)
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
(อศ.กช.)
3.1 สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการรับสมัคร
3.2 สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
สถานศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เปิดสอนในระบบปกติแบบเต็มเวลา
โดยให้แสดงประกาศอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี
และแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปิดสอนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดสอน
3.๓ สถานศึกษาที่เคยเปิดสอนแล้วแต่ระงับการจัดการเรียนการสอนต่ อเนื่ องกั นเป็ นเวลา
เกินกว่า ๕ ปี การศึกษา ต้องทาโครงการขออนุมัติ เปิดสอนสาขาวิช านั้น เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยดาเนินการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปิดสอน
และแนวปฏิบัติในการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษา
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคสมทบ
4.1 สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการรับสมัครและเปิดการเรียนการสอน
4.2 หลักสูตรสาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน ภาคสมบท ต้องเป็นหลักสูตร สาขาวิชา สาขางาน
ที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระบบปกติแบบเต็มเวลาจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยให้แสดงประกาศอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี
และแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปิดสอนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดสอน
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4.3 สถานศึ กษาที่ จั ดการศึ กษาภาคสมบท ตามโครงการความร่วมมื อเพื่ อพั ฒนาบุ คลากร
ของสถานประกอบการที่ต้องเป็นหลักสูตรและสาขาวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วสาหรับ
ผู้เรียนแบบเต็มเวลาแต่อาจเป็นสาขางานอื่นตามความต้องการของสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกันด้วยก็ได้
4.4 สถานศึ กษากลุ่ มวิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี และกลุ่ มวิ ทยาลั ยสารพั ดช่างที่ จั ดการ
อาชีวศึกษา ภาคสมบท ไม่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา
๔.5 สถานศึกษาที่เคยเปิดสอนแล้วแต่ระงับการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกิน
กว่า ๕ ปีการศึกษา ต้องทาโครงการขออนุมัติเปิดสอนสาขาวิชานั้นเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยด าเนิ น การตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการเปิ ดสอนและ
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษา
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
5.1 สถานศึกษาที่ประสงค์เปิดสอนในรูปแบบการศึกษานอกระบบด้วยวิธีการเทีย บโอน
ความรู้และประสบการณ์ให้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา โดยดาเนินการตามแบบขออนุญาตแนบท้ายมประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา และการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการรับสมัครและการเปิดการสอน
5.2 การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ ร ายวิ ช า
ต้องจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนในที่ตั้งของสถานศึกษาเท่านั้น
5.3 สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาต้อง
เป็นหลักสูตรและสาขาวิชา สาขางาน ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วสาหรับผู้เรียนที่เรียน
แบบเต็มเวลา
5.4 สถานศึกษาที่จั ดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
ตามโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการที่มีความรู้และมีประสบการณ์จากการทางานต้อง
เป็นหลักสูตรและสาขาวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วสาหรับผู้เรียนแบบเต็มเวลาแต่อาจ
เป็นสาขางานอื่นตามความต้องการของสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกันด้วยก็ได้
5.5 สถานศึ กษากลุ่ มวิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี และกลุ่ มวิทยาลั ยสารพั ดช่ างที่ จัดการ
อาชีวศึกษา ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไม่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา

ภาคผนวก

อศ.กช
แบบขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
ตามแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน

วิทยาลัย..................................................................................................................... ...........................................
เลขที่...............................................ถนน....................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์.................................................................. e - mail..............................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการ
อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
ประเภทวิชา........................................................ สาขาวิชา.......................................................................
สาขางาน.........................................................................
ตามแนวทางการจั ดการศึ กษารู ปแบบการศึ กษานอกระบบ แบบมี ชั้ นเรี ยน โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในกรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห าร ในกรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของเอกชน (ให้ แ นบรายงานการประชุ ม การให้
ความเห็นชอบด้วย)
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต มีดังนี้
1. จานวนผู้เรียนแบบเต็มเวลา ในปัจจุบัน ปีการศึกษา....................
ตามหลักสูตร.......................................................................สาขาวิชา......................................................
(ให้แนบประกาศอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาย้อนหลัง
เป็นระยะเวลา 5 ปี)
สาขางาน
ชั้นปีที่ 1

จานวนผู้เรียน
ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

-22. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในครั้งนี้
(1) ผู้อานวยการวิทยาลัย
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………….……….……….ประธานกรรมการ
(2) รองผู้อานวยการวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้านวิชาการ
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………….…………….….รองประธานกรรมการ
(3) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร
นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….…..กรรมการ
(4) หัวหน้างานที่รับผิดชอบงานทะเบียน
นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….……กรรมการ
(5) หัวหน้าคณะวิชาหรือหัวหน้าแผนกวิชาที่รับผิดชอบสาขาวิชา สาขางาน
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………….….……….….…..… กรรมการและเลขานุการ
3. กาหนดการรับสมัครและจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษา
เพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในระยะ 3 ปีการศึกษา
หลักสูตร.........................................สาขาวิชา.......................................สาขางาน.............................................
ปีการศึกษา

จานวนผู้เรียนที่รับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

รวมทั้งสิ้น
4. กาหนดวัน เวลา ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
วันจันทร์ เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันอังคาร เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันพุธ
เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันพฤหัสบดี เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันศุกร์
เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันเสาร์
เวลา…………..………ถึง…………………..จานวน…………..…ชั่วโมง
วันอาทิตย์ เวลา………….……….ถึง…………………..จานวน……………..ชั่วโมง
รวม....................ชั่วโมง/สัปดาห์

รวม

-35. แผนการเรียนตลอดหลักสูตร จานวน..................ภาคเรียน
ภาคเรียนที…่ ………
รหัสวิชา

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รวม
ภาคเรียนที่……………
รหัสวิชา

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รวม
ภาคเรียนที่……………
รหัสวิชา

รวม

-4ภาคเรียนที…่ …………
รหัสวิชา

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รวม
ภาคเรียนที่………………
รหัสวิชา

รวม
ภาคเรียนที่………………
รหัสวิชา

รวม

-5ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนในภาคเรียนใดภายหลังจากได้รับอนุญาต สถานศึกษาอาชีวศึกษา
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบทันที
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

(………………………………………..)
ผู้อานวยการวิทยาลัย……………………..……………
วันที…่ .…/………/…………

สมทบ
แบบขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
ตามแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน

วิทยาลัย..................................................................................................................... ...........................................
เลขที่...............................................ถนน....................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์.................................................................. e - mail..............................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ
ประเภทวิชา.................................................................. สาขาวิชา.......................................................................
สาขางาน......................................................................
ตามแนวทางการจั ดการศึ กษารู ปแบบการศึ กษานอกระบบ แบบมี ชั้ นเรี ยน โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในกรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห าร ในกรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของเอกชน (ให้ แ นบรายงานการประชุ ม การให้
ความเห็นชอบด้วย)
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต มีดังนี้
1. จานวนผู้เรียนแบบเต็มเวลา ในปัจจุบัน ปีการศึกษา....................
ตามหลักสูตร.......................................................................สาขาวิชา......................................................
(ให้แนบประกาศอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา 5 ปี)
สาขางาน
ชั้นปีที่ 1

จานวนผู้เรียน
ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

-22. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ในครั้งนี้
(1) ผู้อานวยการวิทยาลัย
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………….……….……….ประธานกรรมการ
(2) รองผู้อานวยการวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้านวิชาการ
นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………….…………….….รองประธานกรรมการ
(3) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร
นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….…..กรรมการ
(4) หัวหน้างานที่รับผิดชอบงานทะเบียน
นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….……กรรมการ
(5) หัวหน้าคณะวิชาหรือหัวหน้าแผนกวิชาที่รับผิดชอบสาขาวิชา สาขางาน
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………….….……….….…..… กรรมการและเลขานุการ
3. กาหนดการรับสมัครและจานวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ในระยะ 3 ปีการศึกษา
หลักสูตร.........................................สาขาวิชา.......................................สาขางาน.............................................
ปีการศึกษา

จานวนผู้เรียนที่รับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

รวมทั้งสิ้น
4. กาหนดวัน เวลา ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
วันจันทร์ เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันอังคาร เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันพุธ
เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันพฤหัสบดี เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันศุกร์
เวลา………………..…ถึง………………..…จานวน…………..…ชั่วโมง
วันเสาร์
เวลา…………..………ถึง…………………..จานวน…………..…ชั่วโมง
วันอาทิตย์ เวลา………….……….ถึง…………………..จานวน……………..ชั่วโมง
รวม....................ชั่วโมง/สัปดาห์

รวม

-35. แผนการเรียนตลอดหลักสูตร จานวน..................ภาคเรียน
ภาคเรียนที…่ ………
รหัสวิชา

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รวม
ภาคเรียนที่……………
รหัสวิชา

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รวม
ภาคเรียนที่……………
รหัสวิชา

รวม

-4ภาคเรียนที…่ …………
รหัสวิชา

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รายวิชา

ท-ป-น

ครูผู้สอน

หมายเหตุ

รวม
ภาคเรียนที่………………
รหัสวิชา

รวม
ภาคเรียนที่………………
รหัสวิชา

รวม

-5ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนในภาคเรียนใดภายหลังจากได้รับอนุญาต สถานศึกษาอาชีวศึกษา
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบทันที
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

(………………………………………..)
ผู้อานวยการวิทยาลัย……………………..……………
วันที…่ .…/………/…………

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ กาหนดให้
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
โดยให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ อาชี ว ศึกษาในแต่ล ะระดับ เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒนากาลังคนให้สอดคล้อ งกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึง สมควร
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงศึกษาธิก ารว่ าด้ว ยการจั ด การศึ กษาและ
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.”
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน โดยกาหนดให้ ๑ ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียน มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล
๑๘ สัปดาห์
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
“การเรียนแบบเต็มเวลา (full-time)” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรื อภาคฤดู ร้ อนที่ ใช้ เวลาในช่ วงของวั นท าการ โดยนั กเรี ยนจะต้ องลงทะเบี ยนเรี ยนในแต่ ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับการเรียนแบบเต็มเวลา
“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา (part-time)” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันทาการ โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับการเรียน
แบบไม่เต็มเวลา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความ
อุ ป การะแก่ นั ก เรี ย น และให้ ค ารั บ รองแก่ ส ถานศึ ก ษาหรื อ สถานประกอบการว่ า จะปกครองดู แ ล
ความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัด การศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ประสานงาน
กั บ สถานศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี และรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการฝึ ก อาชี พ ของนั ก เรี ย น
ในสถานประกอบการ
“ครู ฝึ ก ” หมายความว่ า ผู้ ท าหน้ า ที่ ส อน ฝึ ก อบรมนั ก เรี ย นในสถานประกอบการ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่นิเทศ ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
“ครู ที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่ า ครู ที่ ส ถานศึ ก ษามอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน า
ให้คาปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน
“มาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความว่า ข้อกาหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการกากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ลั ก ษณะนิ สั ย ในการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิชาชี พ โดยใช้เ ครื่อ งมือ ที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์
การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ” หมายความว่ า คณะกรรมการผู้ ท าหน้ า ที่
รับผิดชอบในการอานวยการ ติดตามและกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้
มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักเรียน
ส่วนที่ ๑
พื้นความรูแ้ ละคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า
ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสาหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
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(๓) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจาตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทางราชการ
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มี ค วามเคารพ เลื่ อ มใส ศรั ท ธาต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๖) ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า เรี ย นการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ในวั น ท าสั ญ ญาการฝึ ก อาชี พ ต้ อ งมี อ ายุ
ไม่ต่ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน ให้ ทาการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ทาการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทาการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา
ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กาหนดและตามจานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกันก็ได้
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน
ตามคุณสมบัติที่กาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ
การคัดเลือก
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ส่วนที่ ๓
การเป็นนักเรียน
ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา
สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทาสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการทาสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทาด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาตามวั น เวลา ที่ ส ถานศึ ก ษาและสถานประกอบการก าหนด
โดยชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน
โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คารับรองและทาหนังสือมอบตัว
ในกรณี ผู้ เ ข้ า เรี ย นที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ สถานศึ ก ษาอาจให้ ผู้ ป กครองมาท าหนั ง สื อ มอบตั ว
หรือดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้ทราบแนวทาง
การเรียนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ให้ ส ถานศึ ก ษาออกบั ต รประจ าตั ว ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น โดยให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจาตัวนักเรียนและนักศึกษา
บัตรประจาตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้อง
ไม่ เ กิ น ๓ ปี นั บ แต่ วัน ออกบั ต ร ถ้ า บั ต รประจ าตัว หมดอายุ ใ นระหว่ างที่ ยั งมีส ภาพเป็นนักเรียน
ก็ให้ สถานศึกษาต่ออายุบัต รเป็น ปี ๆ ไป และให้ส่งคืนบัต รประจาตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ
การเป็นนักเรียน
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ ส ถานศึกษาแต่ง ตั้งครูที่ป รึกษา เพื่ อ ท าหน้าที่ ใ ห้คาแนะน าเกี่ ยวกับการเรียน
ให้ ค าปรึ ก ษา ติ ด ตามผลการเรี ย น และตั ก เตื อ นดู แ ลความประพฤติ ข องนั ก เรี ย น และให้ ส ถาน
ประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ลาออก
(๓) ถึงแก่กรรม
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
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ก. ขาดเรี ยน ขาดการฝึ กอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์ส มรรถนะวิช าชีพ หรือ
ขาดการติ ด ต่ อกั บ สถานศึ กษาหรือ สถานประกอบการเกิ นกว่า ๑๕ วั น ติ ด ต่อ กั น ซึ่ ง สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่า
ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
ข. ไม่ยื่น คาร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัด จากวันครบกาหนด
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๒๐
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข้อ ๒๗
ง. ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จ. ขาดพื้นความรู้ 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 จะต้องยื่นคาร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้
ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ ๑๕ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ให้นารายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณา
ตัดสินการสาเร็จการศึกษาด้วย
ส่วนที่ ๕
การพักการเรียน
ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาให้ ไ ปศึ ก ษา หรื อ ดู ง าน หรื อ เป็ น ตั ว แทนของสถานศึ ก ษาหรื อ
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคารับรองของแพทย์ปริญญา
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนาปลด
(๔) เหตุจาเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร
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ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร
นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด แต่ถ้านักเรียนได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนสาหรับ
ภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนสาหรับภาคเรียนนั้นอีก
ข้อ ๑๘ นั ก เรี ย นที่ ข ออนุ ญ าตลาพั ก การเรี ย น หรื อ การฝึ ก อาชี พ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งเป็ น
ลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับ รอง
หรื อ ไม่ก็ ไ ด้ เมื่ อ ได้รับ อนุ ญ าตแล้ ว จึ งพั กการเรีย นหรือ การฝึก อาชีพ ได้ มิ ฉ ะนั้นจะถือว่าขาดเรียน
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทาหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุ นิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว ให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง
ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนด หากพ้นกาหนดนี้
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักเรียน ผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน
ข้อ ๒๓ ให้ สถานศึกษากาหนดวันเปิด และปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่เปิด ภาคเรียนฤดูร้อน ให้ ปฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกาหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ ๒๕ ก็ได้
โดยให้สถานศึกษากาหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่
วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักเรียนต้องชาระค่าปรับตามที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ ๒๗ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนดตามข้อ ๒๖
ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถมาลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเองได้ จะมอบหมายให้ ผู้ อื่ น
มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต สาหรับการเรียน
แบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สาหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าสถานศึกษา
หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจาเป็นในการให้นกั เรียนลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจทาได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
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ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทา
ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย น หรื อ ภายใน ๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนประจารายวิชา
ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกาหนด ตามข้อ ๓๒ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ ๓๒ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
สมควร ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิ จ ารณาเห็ น ว่าไม่ มีเ หตุผ ลอั น สมควร ให้ ล งอั ก ษร “ถ.ล.” ลงในระเบีย นแสดงผลการเรียนช่อง
“ผลการเรียน”
ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
ข้อ ๓๕ เมื่อได้ทาการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน ให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ตากว่
่ าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนสาหรับ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป
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หนา้ ๑๐
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๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ ๖๖ มิได้
ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
มารวมกัน
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน
ที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน
หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน หรือ
การฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน หรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นาเวลาเรียน
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา
กาหนด หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(๓) เป็ น ตั ว แทนของสถานศึก ษา หรื อ สถานประกอบการ ในการเข้า ร่วมประชุม หรือ
กิจกรรมพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา
(๔) มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งอื่ น โดยสถานศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๙ นั ก เรี ย นที่ ข ออนุ ญ าตเลื่ อ นการเข้า รับ การวัด ผลปลายภาคเรี ย น ต้ อ งยื่ น ค าร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถ
กระทาได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ในช่อง “ผลการเรียน” และให้นักเรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน นับแต่
วัน ประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัด การวัดผล
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
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การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทาเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน
หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๐ ให้ สถานศึกษามีห น้ าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากกิ จกรรมการเรียนการสอน
การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม ทั้งนี้
จานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๒ ให้ ส ถานศึ ก ษา พิ จ ารณาท าการประเมิ น ผลการเรี ย นรายวิ ช าเมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย น
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
ส าหรั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นและฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ ให้ ส ถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติ
ในแต่ละรายวิชา
ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดาเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๔ ให้ ใช้ตัว เลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิ ชา คิด เป็นร้อยละตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ร้อยละ ๗๐-๗๔
ระดับผลการเรียน ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
ร้อยละ ๖๕-๖๙
ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ร้อยละ ๖๐-๖๔
ระดับผลการเรียน ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ร้อยละ ๕๕-๕๙
ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
ร้อยละ ๕๐-๕๔
ระดับผลการเรียน ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ (ตก)
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร สาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ข.ส. หมายถึง ขาดการวั ด ผลปลายภาคเรี ยน โดยสถานศึก ษาพิ จ ารณาแล้ วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทา
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน โดยได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกาหนด
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรี ยนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา
กาหนด
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด หรือผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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 นักเรียนที่ทาการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทา
ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
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(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ
(๓) ดาเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากาหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๘ การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้นาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน
หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
(๒) ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ และ
ข้อ ๔๖ สาหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจานวนหน่วยกิต
ตามข้อ ๔๙
(๓) ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน คานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผล
การเรียน ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ ๔๙ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น
ให้ ส ถานศึ ก ษาหรื อ สถานประกอบการด า เนิ น การให้ เ รี ย นซ้ าหรื อ เรี ย นแทน ภายในเวลา
ก่อนสาเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ารายวิชา ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่
๒.๐ ขึ้นไป
รายวิชาที่เรียนซ้า หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ากว่า ๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๗ (๒) หรือ (๓)
ข้อ ๕๐ กรณีต ามข้อ ๔๙ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้า
ให้นับจานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ให้ สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
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กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่ว นประกอบของการเรียนรายวิชาได้
ตามกาหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ
ด าเนิ น การได้ใ ห้ ส ถานศึ กษาประเมิน ผลการเรีย นจากคะแนนที่มี อยู่ เว้ น แต่มีเหตุจาเป็นที่หัวหน้ า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป
ข้อ ๕๒ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาหนด ทั้ งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
นักเรียนจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ ๕๓ นั ก เรี ย นต้ อ งเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ไม่ น้ อ ยกว่ า
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมิน ผ่าน
ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน”
หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่ว นที่นั กเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา
ที่สถานศึกษากาหนด เมื่อนักเรียนดาเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรม
และตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น
ถ้านักเรียนดาเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร
“ม.ผ.”
ให้ นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ฝึ ก อาชี พ หรื อ ฝึ ก ประสบการณ์ ส มรรถนะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจานวน
หน่วยกิต ของรายวิชานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
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(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีระดั บผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๔
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกาหนด
ไม่เกิน ๑๐ วัน นั บแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็ น สมควร หากผลการประเมินใหม่ไ ม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ โดยจานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
(๔) การประเมินใหม่ตาม (๓) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน ๑.๐
ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) ได้ ร ายวิ ช าและจ านวนหน่ว ยกิต สะสมในทุ ก หมวดวิ ชา ครบถ้ ว นตามที่ กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด และ
“ผ่าน” ทุกภาคเรียน
ข้อ ๕๖ ให้ หั ว หน้ า สถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ผ ลการเรี ย นและการส าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตร
ข้อ ๕๗ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว
หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ
ให้พ้นสภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๖ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่ าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน
ข้อ ๕๘ นั กเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม ๖ ภาคเรียนแล้ว
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน
ต่อไปหรือให้ พ้น สภาพนั กเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
เป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน
ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ ข้ า เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ตามข้ อ ๕๕
ให้ ส ถานศึ ก ษาพิ จ ารณาว่ า ควรให้ เ รี ย นต่ อ ไป หรื อ ให้ พ้ น สภาพนั ก เรี ย น ทั้ ง นี้ ให้ เ รี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น
๑๖ ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
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ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราชเดียวกัน ให้ สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมินใหม่
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๐ สถานศึ ก ษาจะรั บ โอนผลการเรี ย นรายวิ ช าจากหลั ก สู ต รอื่ น ซึ่ ง ไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทาการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน
ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทาการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทาความตกลงร่วมกัน
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๓
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบัน ทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ระดับผลการเรียนให้เป็นไป
ตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
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ข้อ ๖๖ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือทางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว
แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จานวนหน่วยกิตสะสมสาหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
การเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ถ้ า ผลการประเมิ น ไม่ ผ่ า น นั ก เรี ย นสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นปกติ ใ นภาคเรี ย นนั้ น หรื อ
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ ๖๗ นั กเรียนที่ส ถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วสอบ
เข้ า เรี ย นใหม่ ใ นสถานศึ ก ษาเดิ ม หรื อ สถานศึ ก ษาแห่ ง ใหม่ ได้ ให้ ส ถานศึ ก ษารั บ โอนผลการเรียน
เฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
หมวด ๔
เอกสารการศึกษา
ข้อ ๖๘ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ใช้ชื่อย่อว่า “รบ. ๑ ปวช.”
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจั ด ท าระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น ให้ หั ว หน้ า งานทะเบี ย นเป็ น ผู้ จั ด ท า ลงลายมื อ ชื่ อ
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทา
ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๓) แบบรายงานผลการเรี ย นของผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามแบบที่ ก าหนดท้ า ยระเบี ย บนี้
ใช้ชื่อย่อว่า “รบ.๒ ปวช.” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
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(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกีย่ วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่
สมุด บัน ทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุด บันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน
ของนักเรียน
(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖๙ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๗๐ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
ข้อ ๗๑ ให้ ใ ช้ ส าเนาคู่ ฉ บั บ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น และส าเนาคู่ ฉ บั บ ระเบี ย นแสดง
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาออกสาเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน สาเนาคู่ฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๗๓ การทาสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสาเนาเอกสาร
ตามต้นฉบับก็ไ ด้ แล้ว ให้เขียนหรือประทั บตรา “สาเนาถูกต้อง” ส่วนการทาสาเนาระเบียนแสดง
ผลการเรี ย นฉบับ ภาษาอัง กฤษจะใช้ วิธีพิ ม พ์ ใ หม่ห รือ สาเนาเอกสารตามต้น ฉบับ ก็ได้ แล้ ว ให้เขียน
หรือประทับตรา “CERTIFIED TRUE COPY”
ให้ หั ว หน้ างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ออกสาเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกากับ
ที่รูปถ่าย
ข้อ ๗๔ นั ก เรี ย นที่ต้ องการใบรั บรองสภาพการเป็ นนัก เรี ย น หรื อ ใบรับ รองผลการเรียน
จากสถานศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษาออกใบรั บ รองสภาพการเป็ น นั ก เรี ย น หรื อ ใบรั บ รองผลการเรี ย น
แล้วแต่กรณี ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนั กเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบีย บกระทรวงศึ ก ษาธิ การว่า ด้ว ยการจั ด การศึก ษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม
จนกว่านักเรียนจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๗๖ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรื อข้อบังคับกรณีใด
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจน าหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว มาใช้ บั ง คั บ
การจะดาเนินการประการใดให้เป็นอานาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2564
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูต รประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้น สูง
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยน
เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และในการประชุม
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ให้ ใช้ระเบียบนี้ บังคับแก่สถานศึกษาที่จัด การศึกษาตามหลักสูต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“หลั ก สู ต ร” หมายความว่ า หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ ค ณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวส.”
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
“หั ว หน้ า สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
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“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพ
กับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน โดยกาหนดให้ ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล ๑๘ สัปดาห์
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
“การเรี ย นแบบเต็ ม เวลา” หมายความว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนในภาคเรี ย นปกติ
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันทาการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับการเรียนแบบเต็มเวลา
“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันทาการ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะ
แก่นักศึกษา และให้คารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก
โดยมี ก ารก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สู ต ร ระยะเวลา การวั ด และการประเมิ น ผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึ ก ษานอกระบบ” หมายความว่ า การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น
ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข
ของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
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“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ประสานงาน
กั บ สถานศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี และรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการฝึ ก อาชี พ ของนั ก ศึ ก ษา
ในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่สอน ฝึก อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่นิเทศ ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ
“ครู ที่ ป รึ ก ษา” หมายความว่ า ครู ที่ ส ถานศึ ก ษามอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน า
ให้คาปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกาหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมซึ่ งก าหนดเกณฑ์ ก ารตัด สิ นไว้ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง จั ด ด าเนิ นการประเมิน
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอานวยการ ติดตามและกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา
ข้อ 6 ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษารั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนี้
และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา
ส่วนที่ ๑
พื้นความรูแ้ ละคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ 7 ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ผู้ เ ข้ า เรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ในประเภทวิ ช า
และสาขาวิชาที่กาหนด หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน ให้ครบตามที่กาหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
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ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสาหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๓) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจาตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทางราชการ
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๖) ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า เรี ย นการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ในวั น ท าสั ญ ญาการฝึ ก อาชี พ ต้ อ งมี อ ายุ
ไม่ต่ากว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน ให้ ทาการสอบคัด เลือกหรือคัด เลือกตามที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ทาการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทาการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา
ที่กาหนด
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กาหนดและตามจานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้สถานศึกษา
เป็นผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกันก็ได้
การรั บผู้ เข้าเรีย นตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ส ถานศึก ษาคั ด เลื อกผู้เข้าเรียน
ตามคุณสมบัติที่กาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ
การคัดเลือก
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ส่วนที่ ๓
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา
สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ต้องทาสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทาสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทาด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษาตามวั น เวลา ที่ ส ถานศึ ก ษาและสถานประกอบการก าหนด
โดยชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน
โดยมีผู้ปกครอง ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คารับรองและทาหนังสือมอบตัว
ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทาหนังสือมอบตัวหรือดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้ สถานศึ กษาจั ดการประชุ มชี้ แจงผู้ ปกครอง และปฐมนิ เทศนั กศึ กษา เพื่ อให้ ทราบแนวทาง
การเรียนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ให้ ส ถานศึ ก ษาออกบั ต รประจ าตั ว ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา โดยให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจาตัวนักเรียนและนักศึกษา
บั ต รประจ าตั ว นี้ ใ ห้ มี อ ายุ เ ท่ า กั บ ระยะเวลาที่ มี ส ภาพนั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาแห่ ง นั้ น
แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจาตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษา
ก็ให้ สถานศึกษาต่ออายุบัต รเป็น ปี ๆ ไป และให้ส่งคืนบัต รประจาตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง ครู ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การเรี ย น
ให้คาปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการ
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ลาออก
(๓) ถึงแก่กรรม
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
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ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่ ยื่ น ค าร้ อ งขอกลั บ เข้ า เรี ย นภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวัน ครบกาหนด
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๒๐
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๒๗
ง. ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จ. ขาดพื้นความรู้ตามข้อ ๗
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ 8
ช. พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๗ หรือตามข้อ ๕๘
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพ
การเป็นนักศึกษา จะต้องยื่นคาร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นโดยอยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ให้นารายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน
การสาเร็จการศึกษาด้วย
ส่วนที่ ๕
การพักการเรียน
ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาให้ ไ ปศึ ก ษา หรื อ ดู ง าน หรื อ เป็ น ตั ว แทนของสถานศึ ก ษาหรื อ
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคารับรองของแพทย์ปริญญา
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนาปลด
(๔) เหตุจาเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร
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ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี
สถานศึ ก ษาและสถานประกอบการอาจพิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษาอื่ น เข้ า เรี ย นหรื อ ฝึ ก อาชี พ แทนที่ ไ ด้
ตามที่เห็นสมควร
นั ก ศึ ก ษาที่ ล าพั ก การเรี ย นหรื อ การฝึ ก อาชี พ ต้ อ งช าระเงิ น ค่ า รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด แต่ถ้านักศึกษาได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน
สาหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสาหรับภาคเรียนนั้นอีก
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่ อ สถานศึ ก ษา โดยมี ผู้ ป กครองเป็ น ผู้ รั บ รอง ส าหรั บ ผู้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะจะมี ผู้ รั บ รองหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทาหลักฐาน
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรแจ้ ง ให้ ผู้ ป กครองทราบ เว้ น แต่ ผู้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะที่ ไ ม่ มี ผู้ ป กครองมอบตั ว
ให้แจ้งนักศึกษาโดยตรง
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนด หากพ้นกาหนดนี้
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน
ข้อ ๒๓ ให้ ส ถานศึกษากาหนดวันเปิด และปิด ภาคเรีย นตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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ข้อ ๒๔ สถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้อ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกาหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ ๒๕ ก็ได้
โดยให้ ส ถานศึ ก ษาก าหนดวั น สิ้ น สุ ด การลงทะเบี ย นตามที่ เ ห็ น สมควร แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ๑๕ วั น
นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องชาระค่าปรับตามที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ ๒๗ นั กศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนดตามข้อ ๒๖
ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๙ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ส ามารถมาลงทะเบี ย นรายวิ ชาด้ว ยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่น
มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
นั กศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ต้องชาระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต สาหรับการเรียน
แบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สาหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียน
รายวิ ช าในภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ให้ ล งทะเบี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๒ หน่ ว ยกิ ต เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
หัวหน้าสถานศึกษา
หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจาเป็นในการให้นักศึก ษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไป
จากเกณฑ์ข้างต้น อาจทาได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๑ นั กศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
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ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทา
ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย น หรื อ ภายใน ๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
มีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ ย น ขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช า ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากครู ที่ ป รึ กษา
และครูผู้สอนประจารายวิชา
ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกาหนดตามข้อ ๓๒ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนช่อง “ผลการเรียน”
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ ๓๒ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ให้ลงอักษร “ถ.น.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมความรู้
โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
ข้อ ๓๕ เมื่อได้ทาการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน ให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็น
การสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๖ นั ก ศึ ก ษาต้อ งมีเ วลาเรีย นในแต่ล ะรายวิช าไม่ ต่ากว่า ร้อ ยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
สาหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ มิได้
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ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
มารวมกัน
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน
ที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด
ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน
ให้นับเวลาเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน หรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นาเวลาเรียน
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิป์ ลายภาคเรียน
ข้อ ๓๘ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า รั บ การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ป ลายภาคเรี ย นตามวั น และเวลา
ที่สถานศึกษากาหนด หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนได้
ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา
(๔) มีความจาเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ต้องยื่นคาร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน
หากไม่สามารถกระทาได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ในช่อง “ผลการเรียน” และให้นักศึกษาเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียน หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกาหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
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การอนุ ญ าตให้ เ ลื่ อ นการเข้ า รั บ การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ป ลายภาคเรี ย น ให้ ส ถานศึ ก ษาท าเป็ น
ลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา
หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๐ ให้ ส ถานศึ ก ษามีห น้ า ที่แ ละรับ ผิด ชอบในการประเมิ นผลการเรีย นรายวิ ชาที่เรี ยน
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใช้ เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๒ ให้ ส ถานศึ ก ษา พิ จ ารณาท าการประเมิ น ผลการเรี ย นรายวิ ช าเมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย น
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สาหรับรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ
โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดาเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๔ ให้ ใ ช้ ตั ว เลขแสดงระดั บ ผลการเรี ย นในแต่ล ะรายวิ ช า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
ร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
ร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
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ร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
ร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ (ตก)
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียน
ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร สาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทา
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับ การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
โดยได้รบั อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกาหนด
ม.ท. หมายถึง ไม่ ส ามารถเข้ า รั บ การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ป ลายภาคเรี ย นทดแทนภายในเวลา
ที่สถานศึกษากาหนด
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด หรือผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรี ย นโดยไม่ นั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต มารวมเพื่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) ได้ ข.ร.
(2) ได้ ข.ป.
(3) ได้ ข.ส.
(4) ได้ ถ.ล.
(5) ได้ ท.
(6) ได้ ม.ท.
ข้อ ๔๗ นั ก ศึ ก ษาที่ ท าการทุ จ ริต หรื อ ส่ อ เจตนาทุ จ ริต ในการสอบ หรื อ งานที่ มอบหมาย
ให้ทาในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
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(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ
(๓) ดาเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากาหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๘ การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ให้นาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน
หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
(๒) ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ และข้อ ๔๖
สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจานวนหน่วยกิตตามข้อ ๔๙
(๓) ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน คานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน
ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ หรือเลือก
เรี ย นรายวิ ช าอื่ น แทนถ้า เป็น รายวิ ชาเลื อ ก เพื่ อ ประเมิ น ปรับ ค่ าระดั บคะแนนเฉลี่ ย สะสมให้ สูงขึ้น
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดาเนินการให้เรียนซ้าหรือเรียนแทน ภายในเวลาก่อนสาเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ารายวิชา ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
การนั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต สะสมในกรณี นี้ จะกระท าเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ร ะดั บ ผลการเรี ย น
ตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
รายวิชาที่เรียนซ้า หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ากว่า ๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๗ (๒) หรือ (๓)
ข้อ ๕๐ กรณีต ามข้อ ๔๙ การคิด ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้า
ให้นับจานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตามกาหนด
ให้ นั ก ศึ ก ษาส่ ง งานนั้ น ภายใน ๑๐ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเรี ย นรายวิ ช า หากไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
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พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป
ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
นั กศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูต รได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมินผ่าน
ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน”
หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด
เมื่อนักศึกษาดาเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.”
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น
ถ้านักศึกษาดาเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ.”
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน”
ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้เรียนซ้า
รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
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ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
(๑) ได้ ร ายวิ ช าและจ านวนหน่ ว ยกิ ต สะสมในทุ ก หมวดวิ ช า ครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดไว้
ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนดและ “ผ่าน”
ทุกภาคเรียน
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๕๗ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๙๐
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ ๕๘ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นแบบเต็ม เวลาและได้ล งทะเบี ย นรายวิ ชารวม ๔ ภาคเรี ย นแล้ว
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป
หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๘ ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน
ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ ข้ า เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รตามข้ อ ๕๕
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑๒
ภาคเรียนนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนสาหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราชเดียวกัน ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมินใหม่
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๐ สถานศึ ก ษาจะรั บ โอนผลการเรี ย นรายวิ ช าจากหลั ก สู ต รอื่ น ซึ่ ง ไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
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(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทาการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๑ เมื่ อ นั ก ศึก ษาขอโอนผลการเรี ยนรายวิช า ให้ ส ถานศึ กษาดาเนิน การให้แล้วเสร็จ
ก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน
ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน
โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทาการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทาความตกลงร่วมกัน
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๓
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ สถานศึ กษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบั น ทึ ก ผลการเรี ย นลงในระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น ให้ ใ ช้ ร หั ส วิ ช าและชื่ อ รายวิ ช า
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ระดับผลการเรียนให้เป็นไป
ตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือทางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว
หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจานวนหน่วยกิตสะสม
ส าหรั บ รายวิ ช านั้ น ก็ ไ ด้ โดยเที ย บโอนได้ ไ ม่ เกิ น ๒ ใน ๓ ของจ านวนหน่ ว ยกิ ต ตามหลั ก สูต ร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด โดยสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบสะสมหน่วยกิต
การเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ถ้ า ผลการประเมิ น ไม่ ผ่ า น นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นปกติ ใ นภาคเรี ย นนั้ น
หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
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ข้อ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วสอบเข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่ งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา
ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
หมวด ๔
การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ข้อ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษาตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องจัดให้นั กศึกษาเรียนรายวิชา
ปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รแต่ ล ะประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า พร้ อ มช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอน
รายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ก็ได้
ข้อ ๖๙ การประเมิ นผลการเรี ยนรายวิชาปรั บพื้ นฐานวิชาชี พ ปฏิ บั ติ เช่ นเดี ยวกั บการประเมิน
ผลการเรี ย นรายวิช าตามหลัก สู ต ร ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ไ ด้ ร ะดั บผลการเรีย นตั้ง แต่ ๑.๐ ขึ้ น ไป ถื อ ว่ าผ่าน
โดยให้บันทึก “ผ.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน “ผ่าน”
ทุกรายวิชา
หมวด ๕
เอกสารการศึกษา
ข้อ ๗๐ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ซงึ่ ใช้ชื่อย่อว่า “รบ. ๑ ปวส.”
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผูจ้ ัดทา ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้
วัน เดือน ปี และให้ หัว หน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(2) ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ ตามแบบที่ ก าหนดท้ า ยระเบี ย บนี้
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทา
ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน
และการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(3) แบบรายงานผลการเรี ย นของผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามแบบที่ ก าหนดท้ า ยระเบี ย บนี้
ใช้ชื่อย่อว่า “รบ.๒ ปวส.” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
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(4) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นสมุดบันทึก
การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา
(6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
ข้อ ๗๓ ให้เอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน และเอกสารคู่ฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาออกเอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารคู่ฉบับระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๗๕ การท าส าเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น จะใช้ วิ ธี พิ ม พ์ ใ หม่ หรื อ ส าเนาเอกสาร
ตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สาเนาถูกต้อง” ส่วนการทาสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสาเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา
“CERTIFIED TRUE COPY”
ให้ หั ว หน้ างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ออกสาเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกากับ
ที่รูปถ่าย
ข้อ ๗๖ นั กศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรีย น
จากสถานศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษาออกใบรั บ รองสภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษา หรื อ ใบรั บ รองผลการเรียน
แล้วแต่กรณี ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน
ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ เ ดิ ม
จนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ 7๘ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ไปก่อนแล้ว โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 ก่ อ นระเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ถื อ ว่ า
การดาเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์
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ข้อ ๗๙ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับกรณีใด
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่อาจนาหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ การจะดาเนินการ
ประการใดให้เป็นอานาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
ตรีนชุ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

