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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ใหใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ สมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษา
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 หลัง จากจบการศึก ษาระดับ ประกาศนียบัต รวิชาชีพหรือเทียบเทา หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใชอักษรยอวา “ปวส.”
“สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐและเอกชน
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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“หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
อยูในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“ผูเ ข า เรี ย น” หมายความว า ผู มาสมั ค รเข า เรีย นในสถานศึก ษา หรื อ สมัค รฝ ก อาชี พ กั บ
สถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
“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 ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและใหความอุปการะ
แกนักศึกษาและใหคาํ รับรองแกสถานศึกษาหรือสถานประกอบการวาจะปกครองดูแลความประพฤติของนักศึกษา
ในระหว า งที่ เ รี ย นอยู ใ นสถานศึ ก ษา และฝ ก ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ
หรือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาเปนหลัก
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของ
การสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล
แตละกลุม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยนักศึกษาใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
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“ผูควบคุมการฝก” หมายความวา ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงานกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
“ครู ฝ ก ” หมายความว า ผู ทํ า หน า ที่ ส อน ฝ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาในสถานประกอบการ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
“ครูนิเทศก” หมายความวา ครูที่ส ถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่นิเ ทศ ใหคําปรึกษา
แนะนําแกนักศึกษาที่ฝกอาชีพและฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
“ครูที่ปรึกษา” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“มาตรฐานวิช าชีพ ” หมายความว า ขอ กํ าหนดด านสมรรถนะวิ ช าชี พ เพื่ อ ใช เป น เกณฑ
ในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา การทดสอบความรู ความสามารถ ตลอดจน
ลั ก ษณะนิ สั ย ในการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมซึ่ ง กํ า หนดเกณฑ
การตัดสินไวชัดเจน พรอมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใตเงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา คณะกรรมการผูทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา
ขอ ๕ ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา รั ก ษาการให เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สภาพนักศึกษา
สวนที่ ๑
พื้นความรูแ ละคุณสมบัติของผูเขาเรียน
ขอ ๖ ผูเขาเรียน ตองมีพื้นความรู สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ผู เ ข า เรี ย นที่ ไ ม ไ ด สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ในประเภทวิ ช า
และสาขาวิชาที่กําหนด หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตองเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผาน ใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
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ความขอนี้ ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา บางรายวิชา หรือบางสวนของรายวิชา
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ขอ ๗ ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบรอย
(๒) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนอุปสรรคตอการเรียน
(๓) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลงโดยมีทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือมีหลักฐานของทางราชการ
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๖) สําหรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพตองมีอายุไมต่ํากวา
๑๗ ปบริบูรณ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
สวนที่ ๒
การรับผูเขาเรียน
ขอ ๘ การรับผูเขาเรียน ใหทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ทําการสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และสอบสัมภาษณดวยก็ได
(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวัน และเวลา
ที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด
(๓) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับแตวันประกาศผลการสอบ
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การรับผูเขาเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผูเขาเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ไดตกลงรวมกับสถานศึกษา หรือจะมอบใหสถานศึกษา
เปนผูดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกันก็ได
การรับผูเขาเรียนตามโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ขอ ๙ ใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา เฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก หรือไดรับ
การคัดเลือก
สวนที่ ๓
การเปนนักศึกษา
ขอ ๑๐ ผูเขาเรียนจะมีสภาพเปนนักศึกษา เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษา
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผูเขาเรียนตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเองพรอมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงิน
คาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคเรียน โดยมีผูปกครอง
ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัว
ในกรณี ผู เ ข า เรี ย นที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ สถานศึ ก ษาอาจให ผู ป กครองมาทํ า หนั ง สื อ มอบตั ว
หรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้หรือไมก็ได
ใหสถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผูปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหทราบแนวทาง
การเรียน และกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษา
บัต รประจํ า ตั ว ต อ งระบุ เ ลขที่ ชื่ อ สถานศึ ก ษา รหั ส สถานศึ ก ษา ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล นั ก ศึ ก ษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหนาสถานศึกษา
หรือผูไ ดรับมอบหมายใหทําการแทน และใหมีรูป ถายครึ่งตัว ของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาสีดํา แตงเครื่องแบบนักศึกษา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือชื่อ
ของนักศึกษา
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ใหมีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถายนักศึกษา โดยใหติดที่รูปถายบางสวน
บั ต รประจํ า ตั ว นี้ ใ ห มี อ ายุ เ ท า กั บ ระยะเวลาที่ มี ส ภาพนั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาแห ง นั้ น
แตตองไมเกิน ๒ ป นับแตวันออกบัตร ถาบัตรประจําตัวหมดอายุ ในระหวางที่ยังมีสภาพนักศึกษา
ก็ใ หส ถานศึก ษาต ออายุบั ต รเปน ป ๆ ไป และใหส ง คื น บัต รประจํ าตั ว ตอ สถานศึ ก ษาเมื่ อพ น สภาพ
การเปนนักศึกษา
สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให หรือจะออกใหใหมตามความตองการของ
สถานประกอบการก็ได
ขอ ๑๒ ใหส ถานศึ กษาแตง ตั้ง ครู ที่ป รึก ษา เพื่ อทํ าหนา ที่ใ หคํ าแนะนํา เกี่ ยวกับ การเรีย น
ใหคําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และใหสถานประกอบการ
จัดใหมีผูควบคุมการฝกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
สวนที่ ๔
การพนสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๓ การพนสภาพนักศึกษา เปนไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ลาออก
(๓) ถึงแกกรรม
(๔) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพ ขาดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือขาดการติดตอ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา ๑๕ วันติดตอกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวาไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียน
หรือรับการฝกอาชีพ หรือรับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
ข. ไมยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพตามขอ ๑๙
ค. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามขอ ๒๖
ง. ไดรับ โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน โทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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จ. ขาดพื้นความรู ตามขอ ๖
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผูเขาเรียน ตามขอ ๗
ช. พนสภาพนักศึกษา ตามขอ ๕๗
ซ. พนสภาพนักศึกษา ตามขอ ๕๘
ขอ ๑๔ ผูที่พนสภาพนักศึกษา ตามขอ ๑๓ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถาประสงคจะขอคืน
สภาพการเปนนักศึกษา จะตองยื่นคํารองขอตอสถานศึกษาภายใน ๑ ป นับแตวนั ถัดจากวันพนสภาพนักศึกษา
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ใหรับเขาเรียนได
ขอ ๑๕ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๑๔ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน เวนแตกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ใหนํารายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนรายวิชาไว มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน
การสําเร็จการศึกษาดวย
สวนที่ ๕
การพักการเรียน
ขอ ๑๖ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษา ลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
(๑) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา หรือดูงาน หรือเปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
ในการเขารวมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม
(๒) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน โดยมีคํารับรองของแพทยปริญญา
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการใหลาพักไดจนกวาจะไดรับการนําปลด
(๔) เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา ๑ ป
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ไดตามที่
เห็นสมควร
นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ตามที่สถานศึกษากําหนด แตถานักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวนสําหรับภาคเรียนนั้นแลว
ไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก
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ขอ ๑๗ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ ตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร
ต อ สถานศึ ก ษา โดยมี ผู ป กครองเป น ผู รั บ รอง สํ า หรั บ ผู ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะจะมี ผู รั บ รองหรื อ ไม ก็ ไ ด
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนหรือการฝกอาชีพได มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียน เวนแตมีเหตุผลสมควร
ขอ ๑๘ การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ ใหสถานศึกษาทําหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะที่ไมมีผูปกครองมอบตัวใหแจงนักศึกษา
โดยตรง
ขอ ๑๙ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพแลว ใหยื่นคํารองขอกลับเขาเรียนพรอมดวยหลักฐานการอนุญาตใหลาพักการเรียน
หรือการฝกอาชีพตอสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด หากพนกําหนดนี้
ใหถือวาพนสภาพนักศึกษาเวนแตมีเหตุผลสมควร
สวนที่ ๖
การลาออก
ขอ ๒๐ นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง
การลาออก เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ
ขอ ๒๑ นักศึกษาที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ใหถือวา
นักศึกษาผูนั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
สวนที่ ๑
การเปดเรียน
ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษากําหนดวันเปด และปด ภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดและปดภาคเรียน
แตกตางไปจากระเบียบดังกลาว ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด
ขอ ๒๓ สถานศึกษาที่เป ด ภาคเรียนฤดูร อน ใหป ฏิบัติต ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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สวนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ขอ ๒๔ สถานศึกษาตองกําหนดวันและเวลาใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จ
กอนวันเปดภาคเรียน
ขอ ๒๕ สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ ๒๔ ก็ได
โดยใหสถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแต
วันเปดภาคเรียน หรือไมเกิน ๕ วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาตองชําระคาปรับตามที่สถานศึกษากําหนด
ขอ ๒๖ นักศึกษาที่มิไดลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนดตามขอ ๒๕
ถาประสงคจะรักษาสภาพนักศึกษา ตองติดตอรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน
ขอ ๒๗ การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ขอ ๒๘ นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
พรอมทั้งชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถมาลงทะเบี ย นรายวิ ช าด ว ยตนเองได จะมอบหมายให ผู อื่ น
มาลงทะเบียนแทน ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
นักศึก ษาที่ ป ระสงคข อผอนผัน การชํา ระเงิน ค าลงทะเบี ยนรายวิช า ใหหัว หนาสถานศึกษา
พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้ ตองชําระใหเสร็จสิ้นกอนวันเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ขอ ๒๙ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกินภาคเรียนละ ๒๒ หนวยกิต สําหรับการเรียน
แบบเต็มเวลา และไดไมเกินภาคเรียนละ ๑๒ หนวยกิต สําหรับการเรียนแบบไมเต็มเวลา สวนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูรอน ใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต เวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนา
สถานศึกษา
หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเปนในการใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกตางไปจาก
เกณฑขางตน อาจทําไดแตตองไมกระทบตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ขอ ๓๐ นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวา ๑ ภาคเรียน
นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามขอ ๖๖ ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ข อสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูต ร
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
สวนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ขอ ๓๑ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว หรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทํา
ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต วั น เป ด ภาคเรี ย น หรื อ ภายใน ๕ วั น นั บ แต วั น เป ด ภาคเรี ย นฤดู ร อ น
สวนการขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน ๓๐ วัน นับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน ๑๐ วัน นับแต
วันเปดภาคเรียนฤดูรอน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได ถาหัวหนาสถานศึกษาพิจารณา
เห็นวามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ ย น ขอเพิ่ ม หรื อ ขอถอนรายวิ ช า ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากครู ที่ ป รึ ก ษา
และครูผูสอนประจํารายวิชา
ขอ ๓๒ การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามขอ ๓๑ ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ ๓๑ และหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร
ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” แตถาหัว หนาสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ใหลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”
สวนที่ ๔
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ ๓๓ สถานศึกษาอาจอนุญ าตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปน
การเสริมความรู โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได
ขอ ๓๔ เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๑.๐ ขึ้นไป
ถือวาประเมินผานใหบันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน” ถาผลการประเมิน
ไมผานไมตองบันทึกรายวิชานั้น และใหถือเปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวน
หนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สวนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ขอ ๓๕ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาเปดเรียนเต็ม
สําหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริงหัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ตามขอ ๖๖ ในภาคเรียนนั้นมิได
ขอ ๓๖ การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติดังนี้
(๑) เวลาเปดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห
(๒) นักศึกษาที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน ใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแหงรวมกัน
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแลว ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกันใหนับเวลาเรียน
ที่เรียนแลวมารวมกัน
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝกอาชีพในภาคเรียนใด ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียน
หรื อฝ กอาชี พในภาคเรี ยนเดี ยวกัน ให นับ เวลาเรี ยนหรื อฝ กอาชี พก อนและหลัง การลาพั กการเรี ย น
หรือการฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(๕) รายวิชาที่มีครูผูสอนหรือครูฝกตั้งแต ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ใหนําเวลาเรียนที่เรียน
กับครูผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน
(๖) ถามีการเปลี่ยนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชา ใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม
สวนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ขอ ๓๗ นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
หัวหนาสถานศึกษาอาจอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนไดในกรณีตอไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยกอน หรือระหวางการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

(๓) เปนตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในการเขารวมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ
อยางอื่น โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษา
(๔) มีความจําเปนอยางอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแลว
เห็นวาเปนความจําเปนอยางแทจริง
ขอ ๓๘ นักศึก ษาที่ข ออนุญ าตเลื่ อนการเขา รับ การวัด ผลปลายภาคเรียน ตอ งยื่น คํ ารอ ง
พร อ มทั้ ง หลั ก ฐานประกอบต อ สถานศึ ก ษาก อ นการวั ด ผลปลายภาคเรี ย นไม น อ ยกว า ๓ วั น
หากไมสามารถกระทําไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
กรณีที่หัวหนาสถานศึกษาอนุญาตใหเลื่อนได ใหบันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ในชอง “ผลการเรียน” และใหนัก ศึกษาเขารั บ การวัด ผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วั น
นับแตวันประกาศผลการเรียน หากไมสามารถดําเนินการไดใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
การอนุญาตใหเลื่อนการเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน ใหสถานศึกษาทําเปนลายลักษณอักษร
มอบใหนักศึกษา
หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
สวนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ขอ ๓๙ ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ มีหนาที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ขอ ๔๐ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา
ใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
ขอ ๔๑ ใหสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สํ า หรั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นหรื อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการให ค รู ฝ ก และครู นิ เ ทศก ร ว มกั น
ประเมินผลการเรียน
ขอ ๔๒ ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สวนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ขอ ๔๓ ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามสภาพจริงตอเนื่องตลอดภาคเรียนทั้งดานความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงคจากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และงานที่มอบหมาย
รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใชเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ขอ ๔๔ ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา ดังตอไปนี้
๔.๐ หมายถึง

ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม

๓.๕ หมายถึง

ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก

๓.๐ หมายถึง

ผลการเรียนอยูในเกณฑดี

๒.๕ หมายถึง

ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช

๒.๐ หมายถึง

ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช

๑.๕ หมายถึง

ผลการเรียนอยูในเกณฑออน

๑.๐ หมายถึง

ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก

๐ หมายถึง

ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (ตก)

ขอ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ ๔๔ ไมได ใหใชตัวอักษรตอไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไมมีสิทธิ์เขารั บ การวัด ผลปลายภาคเรียน เนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแลว
เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา
ไมมีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา
ไมมีเหตุผลสมควร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ท.

หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา

ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน
โดยไดรบั อนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา หรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขา รับ การวัด ผลปลายภาคเรีย นทดแทนภายในเวลา
ที่สถานศึกษากําหนด
ผ.

หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนดหรือผลการประเมินผาน

ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผาน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผาน
ขอ ๔๖ ในกรณีตอไปนี้ใหระดับผลการเรียนเปน ๐ (ศูนย) เฉพาะรายวิชา
(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) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(๒) ใหระดับผลการเรียนเปน ๐ (ศูนย) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ชอง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้นหรือ
(๓) ดําเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความรายแรงแลวแตกรณี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ขอ ๔๘ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับผลการเรียน
หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ
(๒) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตาม ขอ ๔๔ และขอ ๔๖
สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนและนับจํานวนหนวยกิตตามขอ ๔๙
(๓) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและไดระดับผลการเรียน
ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป
ขอ ๔๙ นั ก ศึ ก ษาผู ใ ดประสงค จ ะเรี ย นซ้ํ า รายวิ ช าที่ ไ ด ร ะดั บ ผลการเรี ย นต่ํ า กว า ๒.๐
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้น
ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลากอนสําเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ํารายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนแทนใหนับเฉพาะ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักศึกษาไดระดับผลการเรียน ตั้งแต
๒.๐ ขึ้นไปเทานั้น
รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) ใหถือระดับผลการเรียน
ต่ํากวา ๒.๐ ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) ตามขอ ๔๗ (๒) หรือ (๓)
ขอ ๕๐ กรณีตามขอ ๔๙ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปน รายวิชาที่เรียนซ้ํา
ใหนับจํานวนหนว ยกิต เปน ตัว หารเพียงครั้งเดียว สว นการเรียนรายวิชาอื่น แทนใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร
ขอ ๕๑ ผูที่ได ม.ส. ตามขอ ๓๘ และไมสามารถเขารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด ใหสถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ชอง
“ผลการเรียน” เวนแตได ม.ส. ตามขอ ๓๗ (๓) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

กรณีผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาไดตามกําหนด
ใหนักศึกษาสงงานนั้นภายใน ๑๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไมสามารถดําเนินการได
ใหสถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูเวนแตมีเหตุจําเปนที่หัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ขอ ๕๒ นักศึกษาตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูต รแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได จะตองเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด
ขอ ๕๓ นัก ศึ ก ษาต อ งเข า ร ว มปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ไม น อ ยกว า
๒ ชั่วโมงตอสัปดาห ครบทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดโดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรม
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน
เมื่อนักศึกษาไดเขารว มปฏิบัติกิจกรรมครบถว นตามเกณฑในภาคเรียนใดถือวาประเมินผาน
ในภาคเรียนนั้น ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ชอง “ผลการเรียน”
ซึ่งหมายถึง “ผาน”
หากนักศึกษาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบตามเกณฑในภาคเรียนใด ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในสวนที่นักศึกษาผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด
เมื่อนักศึกษาดําเนินการครบถวนแลวถือวาประเมินผาน แลวจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.”
ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง “ผาน”
ถานักศึกษาดําเนินการไมครบถวน ถือวาประเมินไมผาน ใหบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร
“ม.ผ.” ซึ่งหมายถึง “ไมผาน”
ให นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ฝ ก อาชี พ หรื อ ฝ ก ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ
เขารวมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑและขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ
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สวนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ขอ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต ๑.๐ ขึ้นไป ถือวาประเมินผานและใหนับจํานวนหนวยกิต
ของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
(๓) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย) ใหเรียนซ้ํา
รายวิชานั้น ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ํา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได จํานวนหนวยกิตตองไมนอยกวา
รายวิชาที่เรียนแทน และใหลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน วาใหเรียนแทนรายวิชาใด
ขอ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
(๑) ไดรายวิชาและจํานวนหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
และหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ครบถ ว นตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รแต ล ะประเภทวิ ช าและสาขาวิ ช า
และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(๔) ไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผาน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่
สถานศึกษากําหนด
ขอ ๕๖ ใหหัวหนาสถานศึกษา เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ ๕๗ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา ๑.๗๕ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๙๐
ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๕๘ นักศึกษาที่เรียนแบบเต็ม เวลาและไดลงทะเบียนรายวิชารวม ๔ ภาคเรียนแลว
แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขอ ๕๕ ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไป
หรือใหพนสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ใหเรียนไดไมเกิน ๘ ภาคเรียนนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
โดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
นักศึกษาที่เรียนแบบไมเต็มเวลาและไดลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากําหนดแลว แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขอ ๕๕ ใหสถานศึกษา
พิจารณาวาควรใหเรียนตอไป หรือใหพนสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ใหเรียนไดไมเกิน ๑๒ ภาคเรียนนับตั้งแต
วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สวนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู
ขอ ๕๙ การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใชหลักสูตรนี้ ใหสถานศึกษา
ที่รับนักศึกษาเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา ๒.๐
สถานศึ ก ษาจะรั บ โอนหรื อ จะทํ า การประเมิ น ใหม จ นเห็ น ว า ได ผ ลการเรี ย นถึ ง เกณฑ ม าตรฐานของ
สถานศึกษาแลวจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได
ขอ ๖๐ สถานศึ ก ษาจะรั บ โอนผลการเรี ย นรายวิ ช าจากหลั ก สู ต รอื่ น ซึ่ ง ไม ต่ํ า กว า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) เปน รายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุด ประสงคแ ละเนื้อหาใกลเคียงกัน ไมต่ํากวารอยละ ๗๕
และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร
(๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ใหสถานศึกษาดําเนิน การใหแลว เสร็จ
กอนการวัดผลปลายภาคเรียนภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเขาเรียน
ขอ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้ โดยแสดงหมายเหตุวาเปนรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
ขอ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไมสามารถเปดทําการสอนในรายวิชานั้นได โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับ เนื้อหาของหลักสูต รตามที่เห็นสมควร และใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลงรว มกัน
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ขอ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่นตามขอ ๖๓
ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
(๒) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไมก็ได
ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี้
โดยระบุวารับโอนผลการเรียน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ขอ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหมตาม ขอ ๕๙ และขอ ๖๐ ระดับผลการเรียนใหเปนไป
ตามที่ไดจากการประเมินใหม แตตองไมสูงไปกวาเดิม
ขอ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรูและประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานประกอบการ
หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมากอนเขาเรียน หรือเขาเรียนแลว
แต ไ ด เ รี ย นหรื อ ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ จะขอประเมิ น เที ย บโอนความรู แ ละประสบการณ
เพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได โดยเทียบโอนไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิต
ตามหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
การเทียบโอนความรูและประสบการณใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
ถาผลการประเมินไมผาน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมิน
เทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไปก็ได
ขอ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวสอบ
เขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา
ที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้ และไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๒.๐ ขึ้นไป
หมวด ๔
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ขอ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษา ตามขอ ๖ วรรคสอง ตองจัดใหนักศึกษาเรียนรายวิชา
ปรั บ พื้ น ฐานวิ ช าชี พ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รแต ล ะประเภทวิ ช า สาขาวิ ช า พร อ มชํ า ระเงิ น
คาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปดสอน
รายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เนื้ อหาใกลเคี ยงกัน หรื อลงทะเบีย นเพื่อขอประเมิน เทียบโอนความรู
และประสบการณตามขอ ๖๖ ก็ได
ขอ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเชนเดียวกับการประเมินผล
การเรียนรายวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ ผูที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๑.๐ ขึ้นไป ถือวาผาน โดยใหบันทึก
“ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตองเรียนใหไ ดระดับผลการประเมิน
“ผาน” ทุกรายวิชา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมวด ๕
เอกสารการศึกษา
ขอ ๗๐ สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชชื่อยอวา “รบ. ๑ ปวส. ๕๗”
และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
การจัดทํา “รบ. ๑ ปวส. ๕๗” ใหหัวหนางานทะเบียนเปนผูจัดทํา ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง
วัน เดือน ป และให หัว หนาสถานศึกษาเปน ผูล งนามรับ รองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ใหหัวหนางานทะเบียน
เปนผูจัดทํา ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนามรับรองผลการเรียน
และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช ๒๕๕๗ (รบ. ๒ ปวส. ๕๗) ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้และเก็บรักษาไวตลอดไป
(๔) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(๕) สมุ ด ประเมิ น ผลรายวิ ช า และหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นในแบบอื่ น
นอกเหนือจาก รบ. ๑ ปวส. ๕๗ และ รบ. ๒ ปวส. ๕๗ สมุดบันทึกการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา
(๖) ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ ๗๑ ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว
เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา
ขอ ๗๒ ใหสถานศึกษาแจงผลการเรียนของนักศึกษาใหนักศึกษาและผูปกครองทราบ ทุกภาคเรียน
ขอ ๗๓ ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑ ปวส. ๕๗) และสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) เปนเอกสารรับรองผลการเรียน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๒ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ขอ ๗๔ ใหสถานศึกษาออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑ ปวส. ๕๗) สําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา
ขอ ๗๕ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑ ปวส. ๕๗) และสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) จะใชวิธีพิมพใหม หรือสําเนาเอกสารตามตนฉบับก็ได
แลวใหเขียนหรือประทับตรา “สําเนาถูกตอง” หรือ “CERTIFIED TRUE COPY”
ใหหั ว หน างานทะเบีย น หรือ ผูที่ไ ดรับ มอบหมายให ทําการแทนลงลายมือ ชื่อรั บ รองสํา เนา
พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่ออกสําเนา และหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ
ที่รูปถาย
ขอ ๗๖ นักศึกษาที่ตองการใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษาใหสถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน แลวแตกรณี
ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษากําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช ๒๕๔๖ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ใชบังคับอยูเดิม จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

