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Àπâ“ 16
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(°)  Ÿµ‘∫—µ√À√◊Õ∑–‡∫’¬π§π‡°‘¥

(¢) ∂â“À“°‡Õ° “√À≈—°∞“πµ“¡¢âÕ (°)  Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬°Á„Àâ
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∑–‡∫’¬π§πµà“ß¥â“« ∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π

(§) „π°√≥’∑’Ëª√“°Ø«à“‡Õ° “√À≈—°∞“πµ“¡¢âÕ (¢) ∑’ËÀπà«¬√“™°“√

ÕÕ°„Àâπ—Èπ«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ ‰¡àµ√ß°—π „Àâæ‘®“√≥“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡ªìπ√“¬Ê ‰ª

(Û) ‡¡◊ËÕ∑“ß ∂“π»÷°…“‰¥âæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬‡Õ° “√µ“¡¢âÕ ı (Ú) (°)

À√◊Õ¢âÕ ı (Ú) (¢) À√◊Õ‰¥â∑”°“√ Õ∫ «πµ“¡¢âÕ ı (Ú) (§) ·≈â« ∂â“ª√“°Ø
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 àß§”√âÕß¢Õ·°â«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥ æ√âÕ¡¥â«¬‡Õ° “√À≈—°∞“π¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ ·≈– ”‡π“

°“√ Õ∫ «π (∂â“¡’) ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫√“™°“√‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª™—ÈπÀπ÷Ëß

‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·°â‰¢‡ªìπ√“¬Ê ‰ª

¢âÕ ˆ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ˜
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หน้า ๑
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช ๒๕๕๖

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ ศ ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ ศ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ ศ ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ ศ ๒๕๕๖ นั้น

เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน จึงสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ ศ ๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ ศ ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔ ๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ ศ ๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
หลักสูตร หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า ปวช
สถานศึกษา หมายความว่า วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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หน้า ๒
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

หัวหน้าสถานศึกษา หมายความว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้

หน่วยงานต้นสังกัด หมายความว่า หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
อยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล

ผู้เข้าเรียน หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัคร กอาชีพกับสถาน
ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน

นักเรียน หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรนี้
ภาคเรียน หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอน โดยกําหนดให้ ๑ ป

การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
ภาคเรียนฤดูร้อน หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในช่วงปดภาคเรียน

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และในช่วงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม

สถานประกอบการ หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา

ผู้ปกครอง หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะ
แก่นักเรียนและให้คํารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือ กอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี

การศึกษาในระบบ หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเง่ือนไขของการสําเรจการศึกษาที่แน่นอน

การศึกษานอกระบบ หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการสําเรจการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม

การศึกษาระบบทวิภาคี หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเร่ืองการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา และเรียนภาคป ิบัติในสถานประกอบการ

ผู้ควบคุมการ ก หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการ กอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ

ครู ก หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่สอน ก อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ ตามหลักเกณ ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
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หน้า ๓
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ครูนิเทศก์ หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่นิเทศ ให้คําปรึกษา
แนะนําแก่นักเรียนที่ กอาชีพและ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ครูที่ปรึกษา หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน

มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ข้อกําหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณ ์ในการกํากับดูแล
ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเรจการศึกษา

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการป ิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมซ่ึงกําหนดเกณ ์
การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขที่เป็นมาตรฐาน

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจ ัยปญหาเกี่ยวกับการป ิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๑
สภาพนักเรียน

ส่วนที่ ๑
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สําเรจการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า

ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสําหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเรจการศึกษาตามหลกัสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑ มีความประพฤติเรียบร้อย
๒ มีสุขภาพร่างกายแขงแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
๓ มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้าน บับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
๔ มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิใจ
๕ มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖ สําหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการ กอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า

๑๕ ปบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการ กอาชีพในสาขาวิชาท่ีสมัคร
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หน้า ๔
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสมของโครงการนั้น

ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน

ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน ให้ทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ป ิบัติดังนี้
๑ ทําการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ตามความต้องการของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ

หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์
ด้วยกได้

๒ สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา
ที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด

๓ ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเกบรักษาเอกสารเก่ียวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป นับแต่วันประกาศผลการสอบ

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ หรือดําเนินการร่วมกันกได้

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เ พาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ
การคัดเลือก

ส่วนที่ ๓
การเป็นนักเรียน

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญญาการ กอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการทําสัญญาการ กอาชีพต้องกระทําด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน

การสําเรจการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง
ตามที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ ให้เสรจสิ้นก่อนวันเปดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือ
มาให้คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว

ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่กได้
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หน้า ๕
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน
และก ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นักเรียน
บัตรประจําตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักเรียน

รหัสประจําตัวนักเรียน เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษา
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตาสีดํา แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อ
ของนักเรียน

ให้มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจําตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน

๓ ป นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุ ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักเรียนกให้สถานศึกษา
ต่ออายุบัตรเป็นป ไป และให้ส่งคืนบัตรประจําตัวต่อสถานศึกษาเม่ือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการกได้

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน
ให้คําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถานประกอบการ
จัดให้มีผู้ควบคุมการ กของนักเรียนในสถานประกอบการ

ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
๑ สําเรจการศึกษาตามหลักสูตร
๒ ลาออก
๓ ถึงแก่กรรม
๔ สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหน่ึง ต่อไปนี้

ก ขาดเรียน ขาดการ กอาชีพ ขาดการ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเหนว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการ กอาชีพ หรือรับการ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

ข ไม่ยื่นคําร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียน
หรือการ กอาชีพตามข้อ ๒๐

ค ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียนตามข้อ ๒๗
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หน้า ๖
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ง ได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

จ ขาดพื้นความรู้ตามข้อ ๗
ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ ๘

ช พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๘
ซ พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๙

ขอ้ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๑๔ ๒ ๔ ก ข และ ค ถ้าประสงค์จะขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียน จะต้องย่ืนคําร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ป นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเหนสมควรกให้รับเข้าเรียนได้

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ ๑๕ ให้ป ิบัติ ดังนี้
๑ ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
๒ ให้นํารายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน

การสําเรจการศึกษาด้วย
ส่วนที่ ๕

การพักการเรียน

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียน ลาพักการเรียน
หรือการ กอาชีพได้ตามที่เหนสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้

๑ ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น อันควรแก่การส่งเสริม

๒ เจบปวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคํารับรองของแพทย์ปริญญา
๓ กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด
๔ เหตุจําเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเหนสมควร
ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียน หรือการ กอาชีพตั้งแต่ต้นปเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ป

สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือ กอาชีพแทนที่ได้ ตามที่เหนสมควร
นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง

ตามที่สถานศึกษากําหนด แต่ถ้านักเรียนได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ครบถ้วนสําหรับภาคเรียนนั้น
แล้วไม่ต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนสําหรับภาคเรียนนั้นอีก

ข้อ ๑๘ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพ ต้องยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่กได้
เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการ กอาชีพได้ มิ ะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
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หน้า ๗
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน หรือการ กอาชีพ ให้สถานศึกษาทําหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะท่ีไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียน หรือการ กอาชีพ เม่ือครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการ กอาชีพแล้ว ให้ยื่นคําร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน
หรือการ กอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด หากพ้นกําหนดน้ี
ให้ถอืว่าพ้นสภาพนักเรียนเว้นแต่มีเหตุผลสมควร

ส่วนที่ ๖
การลาออก

ข้อ ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

ข้อ ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ

หมวด ๒
การจัดการเรียน

ส่วนที่ ๑
การเปดเรียน

ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษากําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด

ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่เปดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ป ิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกําหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ให้เสรจ
ก่อนวันเปดภาคเรียน
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หน้า ๘
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๒๕ กได้โดย
ให้สถานศึกษากําหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามท่ีเหนสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปดภาคเรียน
หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปดภาคเรียนฤดูร้อน

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักเรียนต้องชําระค่าปรับตามที่สถานศึกษากําหนด
ข้อ ๒๗ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนดตามข้อ ๒๖

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเหนชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่น

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ไป
ข้อ ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หนว่ยกิต สําหรับการเรียน

แบบเตมเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบไม่เตมเวลา ส่วนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเป็นในการให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจาก
เกณ ์ข้างต้น อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเรจการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๗ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอสําเรจการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด

ส่วนที่ ๓
การเปล่ียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา

ข้อ ๓๒ นักเรียนจะขอเปล่ียนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปดภาคเรียน หรือภายใน ๕ วัน นับแต่วันเปดภาคเรียนฤดูร้อน  
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปดภาคเรียน หรือภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันเปดภาคเรียนฤดูร้อน

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหน่ึงอาจกระทําได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เหนว่ามีเหตุผลสมควร

การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเหนชอบจากครูที่ปรึกษา
และครูผู้สอนประจํารายวิชา
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หน้า ๙
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามข้อ ๓๒ ให้ลงอักษร ถ น ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง ผลการเรียน

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๓๒ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเหนว่ามีเหตุผลสมควร
ให้ลงอักษร ถ น ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง ผลการเรียน แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเหนว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร ถล ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง ผลการเรียน

ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร

ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรได้

ข้อ ๓๕ เมื่อได้ทําการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑ ๐ ขึ้นไป
ถือว่าประเมินผ่านให้บันทึก  ม ก   ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  ผลการเรียน   ถ้าผลการประเมิน
ไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการส้ินสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิต
มารวมเพื่อการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร

ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

ข้อ ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเปดเรียนเตม
สําหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างแท้จริงหัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ไป
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๗ ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ป ิบัติดังนี้
๑ เวลาเปดเรียนเตมภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
๒ นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน
๓ นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน
๔ นักเรียนที่ลาพักการเรียน หรือการ กอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน

หรือ กอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือ กอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน
หรือการ กอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน

๕ รายวิชาที่มีครูผู้สอน หรือครู กตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นําเวลาเรียน
ที่เรียนกับครูผู้สอน หรือครู กทุกคนมารวมกัน
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หน้า ๑๐
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

๖ ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เร่ิมเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖

การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

ข้อ ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้

๑ ประสบอุบัติเหตุ หรือเจบปวยก่อน หรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
๒ ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามก หมาย
๓ เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ

อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา
๔ มีความจําเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว

เหนว่าเป็นความจําเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ต้องยื่นคําร้อง

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถ
กระทําได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ไป

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  ม ส   ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ในช่อง ผลการเรียน และให้นักเรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน นับแต่
วันประกาศผลการเรียน หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียน
ทดแทนภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป

การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทําเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน

หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน

ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน

ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา

ให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา

เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเม่ือสิ้นสุดการเรียน หรือการป ิบัติงานในทกุรายวิชา



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 237

หน้า ๑๑
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

สําหรับรายวิชาที่เรียน หรือ กป ิบัติในสถานประกอบการให้ครู กและครูนิเทศก์ร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดําเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน

ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน

ข้อ ๔๔ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การ กป ิบัติ
และงานที่มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและ
เนื้อหาวิชา โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม

ข้อ ๔๕ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
๔ ๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณ ์ดีเยี่ยม
๓ ๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณ ์ดีมาก
๓ ๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณ ์ดี
๒ ๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณ ์ดีพอใช้
๒ ๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณ ์พอใช้
๑ ๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณ ์อ่อน
๑ ๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณ ์อ่อนมาก

๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ํากว่าเกณ ์ ตก
ข้อ ๔๖ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๕ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้

ข ร หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเหนว่าไม่มีเหตุผลสมควร

ข ป หมายถึง ขาดการป ิบัติงาน หรือป ิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเหนว่าไม่มีเหตุผลสมควร

ข ส หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเหนว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร

ถ ล หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเหนว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร

ถ น หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ท หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา
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หน้า ๑๒
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ม ส หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด

ม ท หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา
ที่สถานศึกษากําหนด

ผ หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด หรือผลการประเมินผ่าน
ม ผ หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม ก หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเรจการศึกษา

ตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ ๔๗ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ ศูนย์ เ พาะรายวิชา
๑ ได้ ข ร
๒ ได้ ข ป
๓ ได้ ข ส
๔ ได้ ถ ล
๕ ได้ ท
๖ ได้ ม ท
ข้อ ๔๘ นักเรียนที่ทําการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา

ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑ ให้ได้คะแนน ๐ ศูนย์ เ พาะครั้งน้ัน หรือ
๒ ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ ศูนย์ โดยบันทึก ท ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน

ช่อง ผลการเรียน ในรายวิชานั้น หรือ
๓ ดําเนินการตาม ๒ และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๙ การคํานวณค่าระดับคะแนนเ ลี่ย ให้ป ิบัติ ดังนี้
๑ ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปดเศษ
๒ ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเ ล่ีย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๕

และข้อ ๔๗ สําหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจํานวนหน่วยกิต
ตามข้อ ๕๐

๓ ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเ ลี่ย ดังนี้
ก ค่าระดับคะแนนเ ลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน

เ พาะในภาคเรียนหนึ่ง
ข ค่าระดับคะแนนเ ลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน

ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
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หน้า ๑๓
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๕๐ นักเรียนผู้ ใดประสงค์จะเรียนซ้ํารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒ ๐
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเ ล่ียสะสมให้สูงขึ้น
ให้สถานศึกษา หรือสถานประกอบการดําเนินการให้เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนสําเรจการศึกษา

การเรียนซ้ํารายวิชา ให้นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเ พาะ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม

การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่
๒ ๐ ขึ้นไป

รายวิชาที่เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ ศูนย์ ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ํากว่า ๒ ๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ ศูนย์ ตามข้อ ๔๘ ๒ หรือ ๓

ข้อ ๕๑ กรณีตามข้อ ๕๐ การคิดค่าระดับคะแนนเ ลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ํา
ให้นับจํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงคร้ังเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเ พาะจํานวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร

ข้อ ๕๒ ผู้ที่ได้ ม ส ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด ให้สถานศึกษาบันทึก  ม ท   ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง  ผลการเรียน   เว้นแต่ได้ ม ส ตามข้อ ๓๘ ๓ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ไป

กรณีผู้ที่ได้ ม ส เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
กําหนดให้นักเรียนส่งงานน้ันภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเหนสมควร ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เสรจสิ้นภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป

ข้อ ๕๓ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณ ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

นักเรียนจะสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และผลการประเมินผ่านเกณ ์ที่กําหนด

ข้อ ๕๔ นักเรียนต้องเข้าร่วมป ิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดโดยมีเวลาเข้าร่วม
ป ิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน

เม่ือนักเรียนได้เข้าร่วมป ิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณ ์ในภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่าน
ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  ผ   ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  ผลการเรียน
ซึ่งหมายถึง ผ่าน
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หน้า ๑๔
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หากนักเรียนเข้าร่วมป ิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณ ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมป ิบัติ ให้ป ิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด
เม่ือนักเรียนดําเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร ผ ในระเบียน
แสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง ผ่าน

ถ้านักเรียนดําเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร ม ผ
ซึ่งหมายถึง ไม่ผ่าน

ให้นักเรียนที่เข้า กอาชีพ หรือ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ เข้าร่วมป ิบัติกิจกรรม
ที่สถานประกอบการจัด ตามเกณ ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ

ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน

ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนให้ดําเนินการ ดังนี้
๑ ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
๒ รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวนหน่วยกิต

ของรายวิชานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม
๓ เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ๐ ศูนย์ ตามข้อ ๔๕

ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก ๑ คร้ัง ภายในเวลาที่สถานศึกษา หรือสถานประกอบการกําหนด
ไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเหนสมควร หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น ถ้าเป็น
รายวิชาเลือกจะเรียนซ้ํา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนกได้ จํานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เรียนแทน
และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด

๔ การประเมินใหม่ตาม ๓ ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน ๑ ๐
ข้อ ๕๖ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณ ์ต่อไปนี้
๑ ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตาม
แผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด

๒ ได้ค่าระดับคะแนนเ ลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒ ๐๐
๓ ผ่านเกณ ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๔ ได้เข้าร่วมป ิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ ผ่าน ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน

ที่สถานศึกษากําหนด
ข้อ ๕๗ ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 241

หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อ ๕๘ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว
หากได้ค่าระดับคะแนนเ ลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑ ๕๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนักเรียน

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเ ลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑ ๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๖ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเ ลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑ ๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน

ข้อ ๕๙ นักเรียนที่เรียนแบบเตมเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม ๖ ภาคเรียนแล้วแต่ยัง
ไม่เข้าเกณ ์การสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรข้อ ๕๖ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนักเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับ
ภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

นักเรียนที่เรียนแบบไม่เตมเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากําหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณ ์การสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรข้อ ๕๖ ให้สถานศึกษา
พิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑๖ ภาคเรียนนับตั้งแต่
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้

ข้อ ๖๐ การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรนี้ ให้สถานศึกษา
ที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒ ๐
สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหม่จนเหนว่าได้ผลการเรียนถึงเกณ ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้ว
จึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นกได้

ข้อ ๖๑ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ํากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ตามเง่ือนไขต่อไปนี้

๑ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร

๒ รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒ ๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นกได้

ข้อ ๖๒ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดําเนินการให้แล้วเสรจก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน

ข้อ ๖๓ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้ โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
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ข้อ ๖๔ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เก่ียวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เหนสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทําความตกลงร่วมกันในการจัดสอน
และรับโอนผลการเรียน

ข้อ ๖๕ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๔
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้

๑ รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒ ๐ ขึ้นไป หรือ
๒ รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒ ๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียน

หรือไม่กได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี้

โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๖ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ระดับผลการเรียนให้เป็นไป

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ ๖๗ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือ กงานในสถานประกอบการ

หรือทํางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว
แต่ได้เรียนหรือ กป ิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นกได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณ ์และแนวป ิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปกได้

ข้อ ๖๘ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๘ หรือข้อ ๕๙ แล้วสอบเข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเ พาะรายวิชาที่ยังปราก อยู่
ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒ ๐ ขึ้นไป

หมวด ๔
เอกสารการศึกษา

ข้อ ๖๙ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดท้ายระเบียบนี้ใช้ชื่อย่อว่า รบ ๑ ปวช ๕๖

และต้องเกบรักษาไว้ตลอดไป
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หน้า ๑๗
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การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
วัน เดือน ป และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร

๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน บับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เกบรักษาไว้ตลอดไป

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน บับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง วัน เดือน ป และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน
และการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร

๓ แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สําเรจการศึกษาตามแบบท่ีกําหนดท้ายระเบียบนี้
ใช้ชื่อย่อว่า รบ ๒ ปวช ๕๖ และต้องเกบรักษาไว้ตลอดไป

๔ ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
๕ สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชา และหลักฐานเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น

สมุดบันทึกการ กประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการป ิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน
๖ ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗๐ ให้สถานศึกษาเกบรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียน

ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปการศึกษา
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน
ข้อ ๗๒ ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

บับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
ข้อ ๗๓ ให้สถานศึกษาออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

บับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้สําเรจการศึกษา
ข้อ ๗๔ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสําเนาเอกสาร

ตามต้น บับกได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา สําเนาถูกต้อง ส่วนการทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
บับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสําเนาเอกสารตามต้น บับกได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา

ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
พร้อมทั้ง วัน เดือน ป ที่ออกสําเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ
ที่รูปถ่าย

ข้อ ๗๕ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน แล้วแต่กรณี
ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
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หน้า ๑๘
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน ๒๕๕๙

หมวด ๕
บทเ พาะกาล

ข้อ ๗๖ สถานศึกษาใดที่ มีนักเรียนกําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๔๕ ปรับปรุง พ ศ ๒๕๔๖ ให้ถือป ิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ พ ศ ๒๕๕๔ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕
พ ศ ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่านักเรียนจะสําเรจการศึกษา

ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
และได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ ศ ๒๕๕๖ ไปแล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ถือว่าการดําเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ ศ ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง  ใหใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  สมควรออกระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมนิผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา   “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษา 

และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๗  เปนตนไป   

ขอ ๓ ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  หมายความวา  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา  หรือระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา  ใชอักษรยอวา  “ปวส.” 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐและเอกชน 

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

“หัวหนาสถานศึกษา”  หมายความวา  ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น

ของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
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“หนวยงานตนสังกัด”  หมายความวา  หนวยงานท่ีมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้

อยูในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล   

“ผูเขาเรียน”  หมายความวา  ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัคร กอาชีพกับ 

สถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

“ภาคเรียน”  หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอน  โดยกําหนดให  ๑  ป

การศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห 

“ภาคเรียนฤดูรอน”  หมายความวา  ชวงเวลาที่สถานศึกษาเปดทําการสอนในชวงปดภาคเรียน

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

และในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  บริษัท  หางหุนสวน  ราน  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของรัฐ

และเอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผูปกครอง”  หมายความวา  บิดา  มารดา  และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดแูลและใหความอุปการะ

แกนักศึกษาและใหคาํรับรองแกสถานศกึษาหรอืสถานประกอบการวาจะปกครองดูแลความประพฤติของนักศกึษา

ในระหวางที่ เรียนอยูในสถานศึกษา  และ กประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ   

หรือ กอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก  

โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของ 

การสําเรจการศกึษาท่ีแนนอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเรจการศึกษา  

โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล 

แตละกลุม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความวา  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล   

โดยนักศึกษาใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคป ิบัติในสถานประกอบการ   
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“ผูควบคุมการ ก”  หมายความวา  ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาท่ีประสานงานกับ

สถานศึกษาในการจัดการศกึษาระบบทวภิาคี  และรับผิดชอบดแูลการ กอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

“ครู ก”  หมายความวา  ผู ทําหนาท่ีสอน  ก  อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ   

ตามหลักเกณ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“ครูนิเทศก”  หมายความวา  ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่นิเทศ  ใหคําปรึกษา  

แนะนําแกนักศึกษาที่ กอาชีพและ กประสบการณทักษะวิชาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความวา  ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนํา  ใหคําปรึกษา  

ติดตามผลการเรยีน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  ขอกําหนดดานสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือใชเปนเกณ  

ในการกํากับดแูล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเรจการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  การทดสอบความรู  ความสามารถ  ตลอดจน

ลักษณะนิสัยในการป ิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม ึ่งกําหนดเกณ  

การตัดสินไวชัดเจน  พรอมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  คณะกรรมการผูทําหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 

ขอ ๕ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   

และใหมีอํานาจตีความและวินิจ ัยปญหาเกี่ยวกับการป ิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 

สภาพนักศึกษา 

สวนที ่ ๑ 

พ้ืนความรูและคุณสมบตัิของผูเขาเรียน 

ขอ ๖ ผูเขาเรียน  ตองมีพ้ืนความรู  สําเรจการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หรือเทียบเทา  หรือสําเรจการศึกษา  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา   

ผูเขาเรียนที่ไมไดสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา 

และสาขาวิชาท่ีกําหนด  หรือสําเรจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ตองเรียนรายวิชา 

ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพและประเมินผาน  ใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา   
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 หนา   ๔ 
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ความขอนี้  ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางสวนของรายวิชา  

โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 

ขอ ๗ ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๑  มีความประพฤติเรียบรอย 

๒  มีสุขภาพรางกายแขงแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน   

๓  มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลงโดยมีทะเบียนบาน บับเจาบาน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

๔  มีความเคารพ  เล่ือมใส  ศรัทธาตอสถาบนัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ดวยความบริสุทธิใจ 

๕  มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๖  สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวนัทําสัญญาการ กอาชีพตองมีอายุไมต่ํากวา  

๑๗  ปบริบูรณ  และมีความตั้งใจที่จะรับการ กอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 

ผูเขาเรียนตามโครงการตาง   ของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได 

ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

สวนท่ี  ๒ 

การรบัผูเขาเรียน 

ขอ ๘ การรับผูเขาเรียน  ใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ใหป ิบัติดังนี้ 

๑  ทําการสอบขอเขยีนในหมวดวชิาใด   ตามความตองการของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  

หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  และสอบสัมภาษณดวยกได 

๒  สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 

ที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 

๓  ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ  ใหสถานศึกษาเกบรักษาเอกสารเกี่ยวกับ 

การสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  นับแตวันประกาศผลการสอบ 
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 หนา   ๕ 
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การรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก

ผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ไดตกลงรวมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบใหสถานศึกษา

เปนผูดําเนินการ  หรือดําเนินการรวมกันกได 

การรับผูเขาเรียนตามโครงการตาง   ของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ 

ที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ขอ ๙ ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา  เ พาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก  หรือไดรับ 

การคัดเลือก   

สวนที ่ ๓ 

การเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๐ ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษา  เมื่อไดขึน้ทะเบียนเปนนักศกึษาของสถานศึกษา 

สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผูเขาเรียนตองทําสัญญาการ กอาชีพกบัสถานประกอบการ   

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการทําสัญญาการ กอาชีพตองกระทําดวยตนเองพรอมทั้ง 

แสดงหลักฐานการสําเรจการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด  โดยชําระเงิน

คาธรรมเนียมตาง   ตามที่สถานศึกษากําหนด  ทั้งนี้  ใหเสรจส้ินกอนวันเปดภาคเรียน  โดยมีผูปกครอง

ึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจใหผูปกครองมาทําหนังสือมอบตัว 

หรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมกได 

ใหสถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผูปกครอง  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เพ่ือใหทราบแนวทาง 

การเรียน  และก   ระเบียบ  ขอบังคับตาง   ที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๑ ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษา 

บัตรประจําตัว  ตองระบุเลขที่  ชื่อสถานศึกษา  รหัสสถานศึกษา  ชื่อ  ชื่อสกุลนักศึกษา   

รหัสประจําตัวนักศึกษา  เลขประจําตัวประชาชน  วันออกบัตร  วันหมดอายุ  ลายมือชื่อหัวหนาสถานศึกษา  

หรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน  และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา  หนาตรง  ไมสวมหมวก   

ไมสวมแวนตาสีดํา  แตงเครื่องแบบนักศึกษา  ถายไวไมเกิน  ๖  เดือน  ติดลงในบัตร  กับใหมีลายมือชื่อ

ของนักศึกษา 
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 หนา   ๖ 
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ใหมีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถายนักศึกษา  โดยใหติดที่รูปถายบางสวน 

บัตรประจําตัวนี้ ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้น   

แตตองไมเกิน  ๒  ป  นับแตวันออกบัตร  ถาบัตรประจําตัวหมดอายุ  ในระหวางที่ยังมีสภาพนักศึกษา 

กใหสถานศึกษาตออายุบัตรเปนป   ไป  และใหสงคืนบัตรประจําตัวตอสถานศึกษาเมื่อพนสภาพ 

การเปนนักศึกษา 

สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให  หรือจะออกใหใหมตามความตองการของ

สถานประกอบการกได 

ขอ ๑๒ ใหสถานศึกษาแตงตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน   

ใหคําปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  และใหสถานประกอบการ

จัดใหมีผูควบคุมการ กของนกัศึกษาในสถานประกอบการ 

สวนที ่ ๔ 

การพนสภาพและคนืสภาพนักศึกษา 

ขอ ๑๓ การพนสภาพนักศึกษา  เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

๑  สําเรจการศึกษาตามหลักสูตร 

๒  ลาออก 

๓  ถึงแกกรรม 

๔  สถานศึกษาส่ังใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 

 ก. ขาดเรียน  ขาดการ กอาชีพ  ขาดการ กประสบการณทักษะวิชาชีพ  หรือขาดการติดตอ

กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา  ๑๕  วันติดตอกัน  ึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ

พิจารณาแลวเหนวาไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียน  

หรือรับการ กอาชีพ  หรือรับการ กประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 ข. ไมย่ืนคํารองขอกลับเขาเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียน

หรือการ กอาชีพตามขอ  ๑๙ 

 ค. ไมมาติดตอเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา  ตามขอ  ๒๖   

 ง. ไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 หนา   ๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 จ. ขาดพ้ืนความรู  ตามขอ  ๖   

 . ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียน  ตามขอ  ๗ 

 ช. พนสภาพนักศึกษา  ตามขอ  ๕๗   

 . พนสภาพนักศึกษา  ตามขอ  ๕๘ 

ขอ ๑๔ ผูที่พนสภาพนักศึกษา  ตามขอ  ๑๓  ๒   ๔   ก.  ข.  และ  ค.  ถาประสงคจะขอคืน

สภาพการเปนนกัศกึษา  จะตองย่ืนคํารองขอตอสถานศกึษาภายใน  ๑  ป  นับแตวนัถัดจากวันพนสภาพนักศึกษา  

เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเหนสมควรกใหรับเขาเรียนได 

ขอ ๑๕ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา  ตามขอ  ๑๔  ใหป ิบัติดังนี้ 

๑  ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน  เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 

๒  ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนรายวชิาไว  มานับรวมเพ่ือพิจารณาตัดสิน

การสําเรจการศึกษาดวย   

สวนที ่ ๕ 

การพักการเรียน 

ขอ ๑๖ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษา  ลาพักการเรียน  

หรือการ กอาชีพไดตามที่เหนสมควร  เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง  ตอไปนี้ 

๑  ไดรับทุนการศกึษาใหไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  

ในการเขารวมประชุม  หรือกรณีอื่น   อันควรแกการสงเสริม 

๒  เจบปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน  โดยมีคํารับรองของแพทยปริญญา 

๓  กรณีลาพักเพ่ือรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด 

๔  เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเหนสมควร 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา  ๑  ป  

สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือ กอาชีพแทนท่ีไดตามที่

เหนสมควร 

นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมตาง   

ตามที่สถานศึกษากําหนด  แตถานักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมตาง   ครบถวนสําหรับภาคเรียนนั้นแลว

ไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก 
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานเุบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๑๗ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพ  ตองย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษร

ตอสถานศึกษา  โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง  สําหรับผู ท่ีบรรลุนิติภาวะจะมีผูรับรองหรือไมกได   

เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการ กอาชีพได  มิ ะนั้นจะถือวาขาดเรียน  เวนแตมีเหตุผลสมควร 

ขอ ๑๘ การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพ  ใหสถานศึกษาทําหลักฐาน

เปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ  เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะท่ีไมมีผูปกครองมอบตัวใหแจงนักศึกษา

โดยตรง 

ขอ ๑๙ นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพ  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียน

หรือการ กอาชีพแลว  ใหย่ืนคํารองขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียน 

หรือการ กอาชีพตอสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด  หากพนกําหนดนี้ 

ใหถือวาพนสภาพนักศึกษาเวนแตมีเหตุผลสมควร 

สวนที ่ ๖ 

การลาออก 

ขอ ๒๐ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา  ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง

การลาออก  เวนแตผูท่ีบรรลุนิติภาวะ 

ขอ ๒๑ นักศึกษาท่ีลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ใหถือวา 

นักศึกษาผูนั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 

การจัดการเรียน 

สวนที ่ ๑ 

การเปดเรียน 

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษากําหนดวันเปดและปดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยปการศึกษา  การเปดและปดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียน

แตกตางไปจากระเบียบดังกลาว  ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ สถานศึกษาท่ีเปดภาคเรียนฤดูรอน  ใหป ิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 หนา   ๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

สวนที ่ ๒ 

การลงทะเบียนรายวิชา 

ขอ ๒๔ สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตาง   ใหเสรจ 

กอนวันเปดภาคเรียน 

ขอ ๒๕ สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ  ๒๔  กได  

โดยใหสถานศึกษากําหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามที่เหนสมควร  แตตองไมเกิน  ๑๕  วัน  นับแต 

วันเปดภาคเรียน  หรือไมเกิน  ๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นกัศกึษาตองชําระคาปรับตามท่ีสถานศึกษากําหนด   

ขอ ๒๖ นักศึกษาที่มิไดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดตามขอ  ๒๕  

ถาประสงคจะรักษาสภาพนักศึกษา  ตองติดตอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันถัดจาก 

วันส้ินสุดการลงทะเบียน   

ขอ ๒๗ การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเหนชอบจากครูที่ปรึกษา   

ขอ ๒๘ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง  ตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด  

พรอมทั้งชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชาและคาธรรมเนียมตาง   ตามทีส่ถานศึกษากาํหนด   

ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได  จะมอบหมายใหผูอื่น 

มาลงทะเบียนแทน  ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย    ไป 

นักศึกษาที่ประสงคขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา  ใหหัวหนาสถานศึกษา

พิจารณาอนุญาตเปนราย   ไป  ทั้งนี้  ตองชําระใหเสรจส้ินกอนวันเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ขอ ๒๙ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกินภาคเรียนละ  ๒๒  หนวยกิต  สําหรับการเรียน

แบบเตมเวลา  และไดไมเกินภาคเรียนละ  ๑๒  หนวยกิต  สําหรับการเรียนแบบไมเตมเวลา  สวนการลงทะเบียน

รายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน  ใหลงทะเบียนไดไมเกิน  ๑๒  หนวยกิต  เวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนา

สถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีแตกตางไปจาก 

เกณ ขางตน  อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานเุบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๓๐ นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาในสถานศึกษาท่ีขอสําเรจการศึกษา  ไมนอยกวา  ๑  ภาคเรียน 

นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ  ๖๖  ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ในสถานศึกษาที่ขอสําเรจการศึกษาไมนอยกวา  ๑  ใน  ๓  ของจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 

แตละประเภทวิชาและสาขาวชิาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 

สวนที ่ ๓ 

การเปล่ียน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

ขอ ๓๑ นักศึกษาจะขอเปล่ียนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทํา

ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน   

สวนการขอถอนรายวชิาตองกระทําภายใน  ๓๐  วัน  นบัแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน  ๑๐  วัน  นับแต

วันเปดภาคเรียนฤดูรอน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได  ถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา

เหนวามีเหตุผลสมควร 

การขอเปล่ียน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ตองไดรับความเหนชอบจากครูที่ปรึกษา 

และครูผูสอนประจํารายวิชา 

ขอ ๓๒ การถอนรายวิชาภายในกําหนด  ตามขอ  ๓๑  ใหลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียน

แสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรยีน” 

การถอนรายวชิาภายหลังกําหนดตามขอ  ๓๑  และหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเหนวามีเหตุผลสมควร  

ใหลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”  แตถาหัวหนาสถานศึกษา

พิจารณาเหนวาไมมเีหตุผลอันสมควร  ใหลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน” 

สวนที ่ ๔ 

การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกติมารวมเพ่ือการสําเรจการศกึษาตามหลักสูตร 

ขอ ๓๓ สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเปน 

การเสริมความรู  โดยไมนับจํานวนหนวยกติของรายวิชานั้นมารวมเพ่ือการสําเรจการศกึษาตามหลักสูตรได 

ขอ ๓๔ เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๑.๐  ขึ้นไป  

ถือวาประเมินผานใหบันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรียน”  ถาผลการประเมิน 

ไมผานไมตองบันทึกรายวิชานั้น  และใหถือเปนการส้ินสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวน

หนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร 
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 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานเุบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

สวนที ่ ๕ 

การนบัเวลาเรยีนเพ่ือสิทธใินการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ขอ ๓๕ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ  ๘๐  ของเวลาเปดเรียนเตม

สําหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริงหัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนราย   ไป   

นักศึกษาที่ไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรูและประสบการณ  ตามขอ  ๖๖  ในภาคเรียนนั้นมิได   

ขอ ๓๖ การนับเวลาเรียนใหป ิบัติดังนี้ 

๑  เวลาเปดเรียนเตมภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห 

๒  นักศึกษาทีย่ายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน  ใหนําเวลาเรยีนจากสถานศึกษาท้ังสองแหงรวมกัน 

๓  นักศึกษาที่ลาออกแลว  ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียน 

ที่เรียนแลวมารวมกัน 

๔  นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือการ กอาชีพในภาคเรียนใด  ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียน

หรือ กอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน  ใหนับเวลาเรียนหรือ กอาชีพกอนและหลังการลาพักการเรียน 

หรือการ กอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

๕  รายวิชาที่มีครูผูสอนหรือครู กตั้งแต  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ใหนําเวลาเรียนที่เรียน 

กับครูผูสอนหรือครู กทุกคนมารวมกัน 

๖  ถามีการเปล่ียนรายวิชาหรือเพ่ิมรายวิชา  ใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม 

สวนที ่ ๖ 

การขออนญุาตเล่ือนการเขารับการวดัผลปลายภาคเรียน 

ขอ ๓๗ นักศึกษาทีไ่มสามารถเขารบัการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาท่ีสถานศึกษากําหนด  

หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเล่ือนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนไดในกรณีตอไปนี ้

๑  ประสบอุบัติเหตุ  หรอืเจบปวยกอน  หรือระหวางการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

๒  ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาท่ีตามก หมาย 
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๓  เปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในการเขารวมประชุม  หรือกิจกรรมพิเศษ

อยางอื่น  โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษา 

๔  มีความจําเปนอยางอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแลว

เหนวาเปนความจําเปนอยางแทจริง 

ขอ ๓๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตเล่ือนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ตองย่ืนคํารอง 

พรอมทั้ งหลักฐานประกอบตอสถานศึกษากอนการวัดผลปลายภาคเรียนไมนอยกวา  ๓  วัน   

หากไมสามารถกระทําไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย   ไป 

กรณีท่ีหัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหเล่ือนได  ใหบันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

ในชอง  “ผลการเรียน”  และใหนักศึกษาเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วัน   

นับแตวันประกาศผลการเรียน  หากไมสามารถดําเนินการไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล

ปลายภาคเรยีนทดแทนภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

การอนุญาตใหเล่ือนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ใหสถานศึกษาทําเปนลายลักษณอักษร

มอบใหนักศึกษา 

หมวด  ๓ 

การประเมินผลการเรียน 

สวนที ่ ๑ 

หลักการในการประเมินผลการเรียน 

ขอ ๓๙ ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ  มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน 

ขอ ๔๐ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต  จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา

ใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ขอ ๔๑ ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา

เมื่อส้ินภาคเรียน  หรือเมื่อส้ินสุดการเรียนหรือการป ิบัติงานในทุกรายวิชา 

สําหรับรายวิชาท่ีเรียนหรือ กป ิบัติในสถานประกอบการใหครู กและครูนิเทศกรวมกัน

ประเมินผลการเรียน 

ขอ ๔๒ ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกบัสถานศึกษา  ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน 

การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน   
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สวนที ่ ๒ 

วิธีการประเมินผลการเรียน 

ขอ ๔๓ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียนทั้งดานความรู  

ความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงคจากกิจกรรมการเรียนการสอน  การ กป ิบัติ  และงานที่มอบหมาย

รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ึ่งครอบคลุมจุดประสงค  สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา  โดยใชเครื่องมือ

และวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

ขอ ๔๔ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา  ดังตอไปนี้   

 ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณ ดีเย่ียม 

 ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณ ดีมาก 

 ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณ ดี 

 ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณ ดีพอใช 

 ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณ พอใช 

 ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณ ออน 

 ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณ ออนมาก 

 ๐ หมายถึง ผลการเรยีนต่ํากวาเกณ   ตก    

ขอ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ  ๔๔  ไมได  ใหใชตัวอักษรตอไปนี้ 

  ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียน  ไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจาก 

มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเหนวาไมมีเหตผุลสมควร 

  ข.ป. หมายถึง  ขาดการป ิบัติงาน  หรือป ิบัติงานไมครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลว

เหนวาไมมีเหตุผลสมควร 

  ข.ส. หมายถึง  ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเหนวา 

ไมมีเหตุผลสมควร 

  ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเหนวา 

ไมมีเหตุผลสมควร 



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา258

 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานเุบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกําหนด 

  ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา 

  ม.ส. หมายถึง  ไมสมบูรณ  เนื่องจากไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน  

โดยไดรับอนุญาตจากหวัหนาสถานศึกษา  หรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด 

  ม.ท. หมายถึง  ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา 

ที่สถานศึกษากําหนด   

  ผ. หมายถึง  ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนดหรือผลการประเมินผาน 

  ม.ผ. หมายถึง  ไมเขารวมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไมผาน 

  ม.ก. หมายถึง  การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพ่ือการสําเรจการศึกษา 

ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผาน 

ขอ ๔๖ ในกรณีตอไปนี้ใหระดับผลการเรียนเปน  ๐  ศูนย   เ พาะรายวิชา 

๑  ได  ข.ร. 

๒  ได  ข.ป. 

๓  ได  ข.ส. 

๔  ได  ถ.ล. 

๕  ได  ท. 

๖  ได  ม.ท. 

ขอ ๔๗ นักศึกษาที่ทําการทุจริต  หรือสอเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา

ในรายวิชาใด  ใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้   

๑  ใหไดคะแนน  ๐  ศูนย   เ พาะครั้งนั้น  หรือ   

๒  ใหระดับผลการเรียนเปน  ๐  ศูนย   โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ชอง  “ผลการเรยีน”  ในรายวิชานั้นหรือ   

๓  ดําเนินการตาม  ๒   และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแตกรณี 
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ขอ ๔๘ การคํานวณคาระดับคะแนนเ ล่ีย  ใหป ิบัติดังนี ้

๑  ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  คิดทศนยิมสองตําแหนงไมปดเศษ 

๒  ใหคํานวณคาระดับคะแนนเ ล่ีย  จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตาม  ขอ  ๔๔  และขอ  ๔๖  

สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียน ้ํา  เรียนแทน  ใหใชระดับผลการเรียนและนับจํานวนหนวยกิตตามขอ  ๔๙ 

๓  ใหคํานวณคาระดับคะแนนเ ล่ีย  ดังนี้ 

 ก. คาระดับคะแนนเ ล่ียประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน  

เ พาะในภาคเรียนหนึ่ง  

 ข. คาระดับคะแนนเ ล่ียสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและไดระดับผลการเรียน  

ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป 

ขอ ๔๙ นักศึกษาผูใดประสงคจะเรียน ้ํารายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐   

หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก  เพ่ือประเมินปรับคาระดับคะแนนเ ล่ียสะสมใหสูงขึ้น

ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการดําเนินการใหเรียน ้ําหรอืเรียนแทนภายในเวลากอนสําเรจการศึกษา 

การเรียน ้ํารายวิชา  ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  สวนการเรียนแทนใหนับเ พาะ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 

การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระทําเมื่อนักศึกษาไดระดับผลการเรียน  ตั้งแต  

๒.๐  ขึ้นไปเทานั้น 

รายวิชาท่ีเรียน ้ําหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน  ๐  ศูนย   ใหถือระดับผลการเรียน 

ต่ํากวา  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเวนการไดระดับผลการเรียน  ๐  ศูนย   ตามขอ  ๔๗  ๒   หรือ  ๓  

ขอ ๕๐ กรณีตามขอ  ๔๙  การคิดคาระดับคะแนนเ ล่ียสะสม  ถาเปนรายวิชาท่ีเรียน ้ํา 

ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว  สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเ พาะจํานวน 

หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร 

ขอ ๕๑ ผูท่ีได  ม.ส.  ตามขอ  ๓๘  และไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน

ภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  ใหสถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ชอง  

“ผลการเรยีน”  เวนแตได  ม.ส.  ตามขอ  ๓๗  ๓   ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย   ไป 
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กรณีผูที่ได  ม.ส.  เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาไดตามกําหนด 

ใหนักศึกษาสงงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไมสามารถดําเนินการได

ใหสถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูเวนแตมีเหตุจําเปนที่หัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเหนสมควร  

ทั้งนี้  ใหดําเนินการใหเสรจส้ินภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

ขอ ๕๒ นักศึกษาตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชา 

ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษากําหนด   

นักศึกษาจะมีสิทธิสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรได  จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

และผลการประเมินผานเกณ ที่กําหนด 

ขอ ๕๓ นักศึกษาตองเขารวมป ิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดไมนอยกวา   

๒  ช่ัวโมงตอสัปดาห  ครบทุกภาคเรยีน  ตามแผนการเรยีนท่ีสถานศึกษากําหนดโดยมีเวลาเขารวมป ิบัติกจิกรรม

ไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ของเวลาท่ีจัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน 

เมื่อนักศึกษาไดเขารวมป ิบัติกิจกรรมครบถวนตามเกณ ในภาคเรียนใดถือวาประเมินผาน 

ในภาคเรียนนั้น  ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ชอง  “ผลการเรียน”  

ึ่งหมายถึง  “ผาน    

หากนักศึกษาเขารวมป ิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณ ในภาคเรียนใด  ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงาน

หรือกิจกรรมในสวนที่นักศึกษาผูนั้นไมไดเขารวมป ิบัติ  ใหป ิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  

เมื่อนักศึกษาดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน  แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”   

ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ึ่งหมายถงึ  “ผาน    

ถานักศึกษาดําเนินการไมครบถวน  ถือวาประเมินไมผาน  ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  

“ม.ผ.   ึ่งหมายถึง  “ไมผาน” 

ใหนักศึกษาท่ีเขา กอาชีพ  หรือ กประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ   

เขารวมป ิบัติกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัด  ตามเกณ และขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับ

สถานประกอบการ 
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สวนที ่ ๓ 

การตัดสินผลการเรียน 

ขอ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการ  ดังนี้ 

๑  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา 

๒  รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิต  

ของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 

๓  เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน  ๐  ศูนย   ใหเรียน ้ํา

รายวิชานั้น  ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียน ้ํา  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนกได  จํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา

รายวิชาท่ีเรียนแทน  และใหลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน  วาใหเรียนแทนรายวิชาใด 

ขอ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพ่ือสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร  ใหถือตามเกณ ตอไปนี้ 

๑  ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

และหมวดวิชาเลือกเสรี  ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา   

และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 

๒  ไดคาระดับคะแนนเ ล่ียสะสมไมต่ํากวา  ๒.๐๐   

๓  ผานเกณ การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

๔  ไดเขารวมป ิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ  “ผาน   ทุกภาคเรียน  ตามแผนการเรียนที่

สถานศึกษากาํหนด   

ขอ ๕๖ ใหหัวหนาสถานศึกษา  เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร   

ขอ ๕๗ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวชิาครบ  ๒  ภาคเรียน  หากไดคาระดับคะแนนเ ล่ียสะสม

ต่ํากวา  ๑.๗๕  ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา 

เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หากไดคาระดบัคะแนนเ ล่ียสะสมต่ํากวา  ๑.๙๐  

ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๕๘ นักศึกษาท่ีเรียนแบบเตมเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม  ๔  ภาคเรียนแลว 

แตยังไมเขาเกณ การสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรขอ  ๕๕  ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป

หรือใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ใหเรียนไดไมเกิน  ๘  ภาคเรียนนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

โดยไมนบัภาคเรียนท่ีลาพักการเรียน 

นักศึกษาท่ีเรียนแบบไมเตมเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 

ที่สถานศึกษากําหนดแลว  แตยังไมเขาเกณ การสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรขอ  ๕๕  ใหสถานศึกษา

พิจารณาวาควรใหเรียนตอไป  หรือใหพนสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ใหเรียนไดไมเกิน  ๑๒  ภาคเรียนนับตั้งแต

วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 
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สวนที ่ ๔ 

การเทียบโอนผลการเรียนรู 

ขอ ๕๙ การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษา ึ่งใชหลักสูตรนี้  ใหสถานศึกษา

ที่รับนักศึกษาเขาเรียนรบัโอนผลการเรียนทุกรายวชิา  นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  

สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเหนวาไดผลการเรียนถึงเกณ มาตรฐานของ

สถานศึกษาแลวจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นกได 

ขอ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ึ่งไมต่ํากวาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้   

๑  เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวารอยละ  ๗๕   

และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร 

๒  รายวิชาท่ีไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน

หรือจะทําการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นกได 

ขอ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสรจ 

กอนการวัดผลปลายภาคเรียนภาคเรียนแรกท่ีนักศกึษาเขาเรียน 

ขอ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้  โดยแสดงหมายเหตุวาเปนรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ขอ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอ่ืน

ในกรณีท่ีสถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นได  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด

เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามท่ีเหนสมควร  และใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลงรวมกัน 

ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ขอ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ  ๖๓  

ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

๑  รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   

๒  รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมกได

ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

ทั้งนี้  ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนท่ีจะอนุญาตใหไปเรียน 

การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ใหใชรหัสวิชา  และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี้  

โดยระบุวารับโอนผลการเรียน 
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ขอ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหมตาม  ขอ  ๕๙  และขอ  ๖๐  ระดับผลการเรียนใหเปนไป

ตามท่ีไดจากการประเมินใหม  แตตองไมสูงไปกวาเดิม 

ขอ ๖๖ นักศึกษาท่ีมีความรูและประสบการณในงานอาชีพ  หรือ กงานในสถานประกอบการ  

หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว  หรือมีความรูในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากอนเขาเรียน  หรือเขาเรียนแลว 

แตไดเรียนหรือ กป ิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ 

เพ่ือนับจํานวนหนวยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นกได  โดยเทียบโอนไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของจํานวนหนวยกิต 

ตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด 

การเทียบโอนความรูและประสบการณใหเปนไปตามหลักเกณ และแนวป ิบัติท่ีคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากาํหนด 

ถาผลการประเมินไมผาน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกตใินภาคเรียนนั้นหรือขอประเมิน

เทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปกได   

ขอ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ  ๕๗  หรือขอ  ๕๘  แลวสอบ 

เขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได  ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเ พาะรายวิชา 

ที่ยังปราก อยูในหลักสูตรนี้  และไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 

การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ขอ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษา  ตามขอ  ๖  วรรคสอง  ตองจัดใหนักศึกษาเรียนรายวิชา

ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  พรอมชําระเงิน

คาธรรมเนียมตาง   ตามที่สถานศึกษากําหนด  หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปดสอน

รายวิชานั้น   หรือรายวิชาท่ีเนื้อหาใกลเคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู 

และประสบการณตามขอ  ๖๖  กได 

ขอ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ป ิบัติเชนเดียวกับการประเมินผล

การเรียนรายวิชาตามหลักสูตร  ทั้งนี้  ผูที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือวาผาน  โดยใหบันทึก  

“ผ.   ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง  “ผลการเรยีน    

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตองเรียนใหไดระดับผลการประเมิน  

“ผาน   ทุกรายวิชา   



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา264

 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ง ราชกิจจานเุบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๕ 

เอกสารการศกึษา 

ขอ ๗๐ สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

๑  ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ ึ่งใชชื่อยอวา  “รบ.  ๑  ปวส.  ๕๗”  

และตองเกบรักษาไวตลอดไป 

การจัดทํา  “รบ.  ๑  ปวส.  ๕๗”  ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา  ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง  

วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเรจการศึกษา 

ตามหลักสูตร 

๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน บับภาษาอังกฤษ    ตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้

และตองเกบรักษาไวตลอดไป   

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน บับภาษาอังกฤษ    ใหหัวหนางานทะเบียน

เปนผูจัดทํา  ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง  วัน  เดือน  ป  และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียน

และการสําเรจการศึกษาตามหลักสูตร 

๓  แบบรายงานผลการเรียนของผูท่ีสําเรจการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  รบ.  ๒  ปวส.  ๕๗   ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้และเกบรักษาไวตลอดไป 

๔  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบท่ีกําหนดทายระเบียบนี้ 

๕  สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น

นอกเหนือจาก  รบ.  ๑  ปวส.  ๕๗  และ  รบ.  ๒  ปวส.  ๕๗  สมุดบันทึกการ กประสบการณทักษะวิชาชีพ  

หรือสมุดบันทึกการป ิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา 

๖  ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 

ขอ ๗๑ ใหสถานศึกษาเกบรักษากระดาษคําตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว

เปนเวลาไมนอยกวา  ๑  ปการศึกษา 

ขอ ๗๒ ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักศึกษาใหนักศึกษาและผูปกครองทราบ  ทุกภาคเรียน 

ขอ ๗๓ ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  รบ.  ๑  ปวส.  ๕๗   และสําเนาระเบียน

แสดงผลการเรียน บับภาษาอังกฤษ    เปนเอกสารรับรองผลการเรียน 
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ขอ ๗๔ ใหสถานศึกษาออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  รบ.  ๑  ปวส.  ๕๗   สําเนาระเบียน

แสดงผลการเรียน บับภาษาอังกฤษ    ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  แกผูสําเรจการศึกษา 

ขอ ๗๕ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  รบ.  ๑  ปวส.  ๕๗   และสําเนาระเบียน

แสดงผลการเรียน บับภาษาอังกฤษ    จะใชวิธีพิมพใหม  หรือสําเนาเอกสารตามตน บับกได  

แลวใหเขียนหรือประทับตรา  “สําเนาถูกตอง   หรือ       

ใหหัวหนางานทะเบียน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา   

พรอมทั้ง  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกสําเนา  และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ 

ที่รูปถาย 

ขอ ๗๖ นักศึกษาท่ีตองการใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา  หรือใบรับรองผลการเรียนจาก

สถานศึกษาใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักศกึษา  หรือใบรับรองผลการเรียน  แลวแตกรณี

ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย 

หมวด  ๖ 

บทเ พาะกาล 

ขอ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษากําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ใหถือป ิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่ใชบังคับอยูเดิม  จนกวานักศึกษาจะสําเรจการศึกษา 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเรือเอก  ณรงค  พิพัฒนาศัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้สามารถผลิตกำลังคนได้ตามเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งมีทักษะ

ฝีมือที่ได้มาตรฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเห็นควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการ 

อาชีวศึกษาให้มีความหลากหลาย เหมาะสม เพื่อเพ่ิมโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับ

ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา

ได้ง่ายมากขึ้น ด้วยการขยายวิธีการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าสู่ระบบการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างชัดเจน ท่ัวถึงและรวดเร็วยิ่งข้ึน นับเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน 

ผู้สนใจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  

ท่ีมีความประสงค์จะเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะและเตรียมตัว ที่จะเข้าศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาต่อไป

การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-VEd.) ในแต่ละระดับ 

อันประกอบด้วยรายวิชาชีพระยะส้ัน รายวิชาเตรียม ปวช. และรายวิชาเตรียม ปวส. จะเป็นแนวทางหน่ึง 

ในการเพิ่มโอกาสทางด้านอาชีวศึกษาให้กับผู้สนใจ นักเรียนที่เรียนในระดับไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัด

และความสนใจ โดยสามารถนำผลการเรียนจากรายวิชาดังกล่าว มาขอโอนเพื่อนับจำนวน

หน่วยกิตสะสม ภายหลังจากที่ได้สมัครเข้าเรียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับสถานศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน

1.1 รายวิชาชีพระยะสั้น  มีพื้นความรู้และคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด

1.2	 รายวิชาเตรียม ปวช. สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา

อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

	 1.3	 รายวิชาเตรียม ปวส. สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษา 

อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.4	 เป็นผู้ที่สถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ศึกษาได้

á¹Ç»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÒÂÇÔªÒÊÐÊÁË¹‹ÇÂ¡ÔµàµÃÕÂÁÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
(Pre-Vocational Education : Pre-VEd.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2. เอกสารประกอบการสมัคร

2.1  	ใบสมัครเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-VEd.)

2.2  	สำเนาหนังสือสำคั แสดงคุณวุ ิที่จบการศึกษา หรือ

2.3  	หนังสือรับรองจากสถานศึกษาโดยการลงนามและประทับตราสถาบัน รับรอง

การเป็นนักเรียนตามระดับชั้นที่ศึกษา

3. วิธีการรับเข้าเรียน

3.1  	ผู้เข้าเรียนต้องดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่สถานศึกษากำหนด

3.2	 รายวิชาที่ประสงคจะเรียนต้องเป็นรายวิชาชีพระยะสั้น หรือรายวิชาตามประเ ท

วิชา สาขาวิชา สาขางานที่สถานศึกษากำหนดท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาในหลักสูตร

อาชีวศึกษาในแต่ละระดับคุณวุ ิ

4. วิธีการเรียน

ผู้เข้าเรียนสามารถเรียนได้ตามวิธีการและขั้นตอนที่สถานศึกษากำหนด

5. การวัดและประเมินผล

.1	 ให้มีการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งออกใบรับรองผลการเรียน โดยสถานศึกษา

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น 

	 .2	 ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนการสอนและผ่านการประเมินผลตามเกณ ท่ีกำหนด  

จะได้รับหน่วยกิตที่สามารถเทียบเคียงได้กับรายวิชาในหลักสูตรอาชีวศึกษาแต่ละระดับคุณวุ ิ

	 .3	 การเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-VEd.) นั้น จะสะสมได้ 

ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

________________________
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รบ.2 ส

แบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  พุทธศักราช

ชื่อสถานศึกษา าคเรียนที่          ปีการศึกษา	

ประเ ทวิชา สาขาวิชา 

วิชา        รุ่นที่ รอบ 

	 ชาย 	 ห ิง   	 รวม
จำนวนนักศึกษาที่สอบได้

ผู้กรอก

ผู้ทาน

ลงชื่อ

      ( )

                  หัวหน้างานทะเบียน

อนุมัติผลการเรียนและการจบหลักสูตร

เมื่อวันที่

ลงชื่อ

      ( )

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ลำดับ รหัสประจำตัว เลขที่

ที่ ประชาชน ประกาศนียบัตร
ชื่อ-สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
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ใบรับรองผลการศึกษารายวิชา
เพื่อเตรียมเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขอรับรองว่า	

รหัสประจำตัวประชาชน                                       เกิดวันที่        เดือน พ.ศ. 

ได้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมในรายวิชาเพื่อเตรียมเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเ ทวิชา สาขาวิชา 

สาขางาน	                                                    จำนวน                  รายวิชา  รวม  หน่วยกิต 

ตวช. 01

ออกให้ ณ วันที่             เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ

      ( )

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ลงชื่อ

      ( )

หัวหน้างานทะเบียน

รูปถ่ายขนาด

3 ม. x 3.  ม.

ตราสถานศึกษา

ตวช. 2xxx-xxxx

ลำดับ 

ที่
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน
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ตวช. 02

แบบรายงานผลการเรียนของผู้จบรายวิชาเตรียมเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อสถานศึกษา าคเรียนที่           ปีการศึกษา	

ประเ ทวิชา สาขาวิชา สาขางาน	

วิชา

ผู้กรอก

ผู้ทาน

ลงชื่อ

      ( )

                  หัวหน้างานทะเบียน

อนุมัติผลการเรียน

เมื่อวันที่

ลงชื่อ

      ( )

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ลำดับ รหัสประจำตัว

ที่ ประชาชน
ชื่อ-สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
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วิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขอรับรองว่า

รหัสประจำตัวประชาชน                                      เกิดวันที่          เดือน                     พ.ศ. 

ได้ผ่านการเรียนและฝึกอบรมในรายวิชาเพื่อเตรียมเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเ ทวิชา สาขาวิชา 

สาขางาน                                                    จำนวน                  รายวิชา  รวม                  หน่วยกิต

ตวส. 01
ใบรับรองผลการศึกษารายวิชา

เพื่อเตรียมเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ออกให้ ณ วันที่             เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ

      ( )

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ลงชื่อ

      ( )

หัวหน้างานทะเบียน

รูปถ่ายขนาด

3 ม. x 3.  ม.

ตราสถานศึกษา

ตวส. 3xxx-xxxx

ลำดับ

ที่
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน
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ตวส. 02

แบบรายงานผลการเรียนของผู้จบรายวิชาเตรียมเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อสถานศึกษา าคเรียนที่           ปีการศึกษา	

ประเ ทวิชา สาขาวิชา สาขางาน	

วิชา

ผู้กรอก

ผู้ทาน

ลงชื่อ

      ( )

                  หัวหน้างานทะเบียน

อนุมัติผลการเรียน

เมื่อวันที่

ลงชื่อ

      ( )

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ลำดับ รหัสประจำตัว

ที่ ประชาชน
ชื่อ-สกุล ผลการเรียน หมายเหตุ
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คณะผู้รวบรวมและจัดท าเอกสาร 
 
ที่ปรึกษา 
๑ ดร. ชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒. ดร, อกนิษฐ์    คลังแสง   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๓. นายวณิชย์    อ่วมศรี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๔. ดร. ชาญเวช   บุญประเดิม  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๕. ดร. ประชาคม  จันทรชิต  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม 
6. นางสิริรักษ์    รัชชุศานติ  ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ โครงการพัฒนาการ 
         อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
7. นายเริงจิตร    มีลาภสม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
คณะท างาน 
๑. นางเจิดฤด ี    ชินเวโรจน์  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๒. นายวิทยา    พลศรี   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
๓. นายเสนาะ    กาศเกษม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
๔. นางพรทิพย์    เอกมหาราช  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๕. นายพิชัย     ปัญญาอาวุธ  ครูช านาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
๖. นางวรัญญ์รัตน์  ตะเคียนทอง  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๗. นางสาวศรีจักรี  ธานีนุกูล  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๘. นางจีรพัส    บทมาตย ์  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๙. นางอัญชนา    เฉลิมรัมย์  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๑๐. นายพิศาล    บุญมาวาสนาส่ง  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๑๑. นางสาวนลินี  แก้วสุกใส  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๑๒. นางสาวฐานมาศ  แสงอรุณธาราวัฒนา ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๑๓. นางสาวรัชนก แสงแก้วท้ายคุ้ง  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
๑๔. นางสาวสุนิสา สายสุวรรณ์  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 


