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(ร่าง)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2563
โดยที่ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ลงวั น ที่ 6 มี น าคม 2563 เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2563 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การศึ ก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ. 2563 สมควรออกระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕7 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ข้อ ๔ ให้ ใช้ร ะเบี ย บนี้ บั งคับแก่ส ถานศึกษาที่ จัดการศึกษาตามหลั กสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“หลั กสู ตร” หมายความว่า หลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2563
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ใช้อักษรย่อว่า “ปวส.”
"สถานศึกษา" หมายความว่า วิท ยาลัย หรือ หน่ว ยงานทางการศึก ษาที่เ รียกชื่อ อย่างอื่น
ของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
“หั ว หน้ า สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน้ า หน่ว ยงาน
ทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2563
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน โดยกาหนดให้ ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล ๑๘ สัปดาห์
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
“การเรียนแบบเต็มเวลา (full-time)” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรื อภาคฤดูร้ อนที่ ใช้เวลาในช่ว งของวัน ทาการ โดยนักศึกษาจะต้ อ งลงทะเบี ยนเรียนในแต่ล ะภาคเรี ย น
ตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับการเรียนแบบเต็มเวลา
“การเรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลา (part-time)” หมายความว่ า การจั ด การเรี ย นการสอน
นอกเหนื อ จากการเรี ย นการสอนภาคเรี ย นปกติ ที่ ใ ช้ เ วลานอกเวลาของวั น ท าการ โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่กาหนดสาหรับ
การเรียนแบบไม่เต็มเวลา
“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่ทาหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความ
อุปการะแก่ นั ก ศึ ก ษา และให้ คารั บ รองแก่ส ถานศึ กษาหรื อสถานประกอบการว่ าจะปกครองดูและความ
ประพฤติของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิช าชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและการจัดหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่ องการจัดหลั กสูตร การเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลโดย
นักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ประสานงานกับ
สถานศึก ษาในการจัด การศึก ษาระบบทวิ ภ าคี และรับผิ ดชอบดู แลการฝึ ก อาชี พ ของนั ก ศึ กษาในสถาน
ประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่สอน ฝึก อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“ครูนิเทศก์ ” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ ทาหน้าที่นิเทศ ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ
“ครู ที่ป รึ กษา” หมายความว่า ครูที่ส ถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่ให้ คาแนะนา ให้
คาปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“มาตรฐานวิ ช าชี พ ” หมายความว่ า ข้ อ ก าหนดด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานอาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมซึ่งกาหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดาเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอานวยการ ติดตามและกากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารั กษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้
มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา
ส่วนที่ ๑
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชาและ
สาขาวิชาที่กาหนด หรือสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ า ต้องเรียนรายวิช าปรับ
พื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน ให้ครบตามที่กาหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสาหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๓) มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีบัตรประจาตัวประชาชน หรือมีหลักฐานของทางราชการ
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๖) สาหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทาสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
17 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน ให้ทาการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากาหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ท าการสอบข้ อ เขี ย นในหมวดวิ ช าใด ๆ ตามความต้ อ งการของสถานศึ ก ษาหรื อ
สถานประกอบการหากสถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจะทาการสอบความถนัดทางการเรียนวิช า ชี พ
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลาที่
กาหนด
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือ กหรือ
คัดเลือกผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กาหนดและตามจานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกันก็ได้
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน
ตามคุณสมบัติที่กาหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ
การคัดเลือก
ส่วนที่ ๓
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมือ่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา
สาหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ต้องทาสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทาสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทาด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสาเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกาหนด โดยชาระเงิน
ค่ า ธรรมเนี ย มต่า ง ๆ ตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ทั้ ง นี้ ให้ เ สร็ จสิ้ นก่ อ นวัน เปิ ดภาคเรียน โดยมี ผู้ ป กครอง
ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คารับรองและทาหนังสือมอบตัว
ในกรณี ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ สถานศึ ก ษาอาจให้ ผู้ ป กครองมาท าหนั ง สื อ มอบตั ว
หรือดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทาง
การเรียนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ให้ สถานศึ กษาออกบั ตรประจ าตั วให้ แก่ นั กศึ กษา โดยให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจาตัวนักเรียนและนักศึกษา
บัตรประจาตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้อง
ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจาตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษา ก็ให้สถานศึกษา
ต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจาตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจาตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ สถานศึ กษาแต่ งตั้ งครู ที่ ปรึ กษา เพื่อท าหน้ าที่ ใ ห้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การเรี ย น
ให้ คาปรึ กษา ติดตามผลการเรี ย น และตัก เตือ นดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้ สถานประกอบการ
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

(๒) ลาออก
(๓) ถึงแก่กรรม
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อ
กับ สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่ ยื่ นค าร้ องขอกลั บเข้ าเรี ยนภายใน ๑๕ วั น นั บแต่ วั นถั ดจากวั นครบก าหนด
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๒๐
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๒๗
ง. ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จ. ขาดพื้นความรู้ ตามข้อ ๗
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามข้อ ๘
ช. พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๕๗ หรือ ตามข้อ 58
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๑๔ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะ
ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะต้องยื่นคาร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักศึกษาเมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นโดยอยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๕ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ให้นารายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน
การสาเร็จการศึกษาด้วย
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นโดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
ส่วนที่ ๕
การพักการเรียน
ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจาเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บทุ นการศึ กษาให้ ไปศึ กษา หรื อดู งาน หรื อเป็ นตั วแทนของสถานศึ กษาหรื อสถาน
ประกอบการในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคารับรองของแพทย์ปริญญา
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจาการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนาปลด
(๔) เหตุจาเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่มนี ักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่เห็นสมควร

นักศึกษาที่ล าพักการเรียนหรือการฝึ กอาชีพต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากาหนด แต่ถ้านักศึกษาได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วน
สาหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสาหรับภาคเรียนนั้นอีก
ข้อ ๑๘ นั ก ศึ ก ษาที่ ข ออนุ ญ าตลาพั ก การเรี ย น หรื อ การฝึ ก อาชี พ ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ ง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ รับรอง สาหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รั บรอง
หรือไม่ก็ได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผล
สมควร
ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทาหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว ให้แจ้งนักศึกษา
โดยตรง
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรื อ การฝึ ก อาชี พ แล้ ว ให้ ยื่ น ค าร้ อ งขอกลั บ เข้ า เรี ย นพร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานการอนุ ญ าตให้ ล าพั ก การเรี ย น
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนด หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่า
พ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๒๒ นั กศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้ กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน
ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษากาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกาหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่าง
ไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกาหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ ๒๕ ก็ได้
โดยให้ ส ถานศึ ก ษาก าหนดวั น สิ้ น สุ ด การลงทะเบี ย นตามที่ เ ห็ นสมควร แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น
เปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องชาระค่าปรับตามที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ ๒๗ นั ก ศึ ก ษาที่ มิ ไ ด้ ล งทะเบี ย นรายวิ ช าภายในวัน และเวลาที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด
ตามข้อ ๒๖ ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัด
จากวันสิ้นสุดการลงทะเบียน หากพ้นกาหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๙ นักศึกษาต้อ งลงทะเบีย นรายวิช าด้ว ยตนเอง ตามวัน และเวลาที่ส ถานศึก ษา
กาหนด
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่น
มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการชาระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ต้องชาระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต สาหรับการเรียน
แบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สาหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจาเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่าง
ไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทาได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๑ นักศึกษาทีข่ อโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภท
วิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๓๒ นั กศึ กษาจะขอเปลี่ ย นรายวิ ช าที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว หรื อ ขอเพิ่ ม รายวิ ช า
ต้องกระทาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลั งกาหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทาได้ ถ้าหั ว หน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนประจารายวิชา
ข้อ ๓๓ การถอนรายวิช าภายในกาหนด ตามข้อ ๓๒ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
การถอนรายวิชาภายหลังกาหนดตามข้อ ๓๒ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
มีเหตุผลสมควร ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”

ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
ข้อ ๓๕ เมื่อได้ทาการวัดและประเมินผลการเรียนแล้ว ผ่าน ให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียน
แสดงผลการเรี ยนช่อง “ผลการเรี ยน” ถ้าผลการประเมิน ไม่ผ่ านไม่ต้ อ งบัน ทึ กรายวิช านั้น และให้ ถื อ เป็ น
การสิ้นสุดสาหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๖ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
สาหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ ๖๖ มิได้
ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นาเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
มารวมกัน
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลา
เรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพ ในภาค
เรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับ
เวลาเรียน ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพในภาค
เรียนนั้นมารวมกัน
(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน หรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นาเวลาเรียนที่เรียน
กับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่
สถานศึกษากาหนด หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนได้ใน
กรณีต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

(๓) เป็ น ตั ว แทนของสถานศึ ก ษา หรื อ สถานประกอบการ ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา
(๔) มีความจาเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ต้องยื่น
คาร้องพร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่
สามารถกระทาได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผล
การเรี ย นในช่อง“ผลการเรีย น” และให้ นั กศึกษาเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียน หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลาย
ภาคเรียนทดแทนภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทาเป็นลายลักษณ์
อักษรมอบให้นักศึกษา
หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน
และฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษา และให้ ส ถานศึ ก ษาและสถานประกอบการมี ห น้า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ จากกิจกรรม
การเรี ย นการสอน การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละงานที่ ม อบหมาย รวมทั้ ง การวั ด ผลปลายภาคเรี ย น ซึ่ ง ครอบคลุ ม
จุ ดประสงค์ร ายวิชา สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิช า โดยใช้เคร ื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

-10ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา พิจารณาทาการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
ส าหรั บ รายวิ ช าที่ เ รี ย นและฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ ให้ ส ถานศึ ก ษาและ
สถานประกอบการ โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึ กปฏิบัติ
ในแต่ละรายวิชา

ข้อ ๔๓ ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพและ
ควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
ร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
ร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
ร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ระดับผลการเรียน ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ (ตก)
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรี ย น ไม่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ป ลายภาคเรี ย น
เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านไม่ ค รบ โดยสถานศึ ก ษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร สาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิช าภายหลั งกาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกาหนด
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทา
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียน โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตาม
กาหนด
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ทดแทนภายใน
เวลาที่สถานศึกษากาหนด
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนด หรือผลการประเมินผ่าน
-11ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรี ย นโดยไม่ นั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต มารวมเพื่ อ การส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) ได้ ข.ร.
(2) ได้ ข.ป.
(3) ได้ ข.ส.
(4) ได้ ถ.ล.

(5) ได้ ท.
(6) ได้ ม.ท.
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ทาการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมาย
ให้ทาในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ
(๓) ดาเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากาหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๘ การคานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ให้ น าผลบวกของผลคู ณ ระหว่ า งจ านวนหน่ ว ยกิ ต ของแต่ละรายวิชากั บระดับผล
การเรียน หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
(2) ให้ ค านวณค่ าระดั บคะแนนเฉลี่ ย จากรายวิ ชาที่ ได้ ระดั บผลการเรี ยนตาม ข้ อ ๔๔
และข้อ ๔๖ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจานวนหน่วยกิตตามข้อ ๔๙
(๓) ให้คานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียน คานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรี ยน
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผล
การเรียน ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ หรือ
เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น แทนถ้ า เป็ น รายวิ ช าเลื อ ก เพื่ อ ประเมิ น ปรั บ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมให้ สู ง ขึ้ น
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดาเนินการให้เรียนซ้าหรือเรียนแทน ภายในเวลาก่อนสาเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ารายวิชา ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับ
เฉพาะจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจานวนหน่ว ยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทาเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน
ตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
รายวิ ช าที่ เ รี ย นซ้ า หรื อ เรี ย นแทนแล้ ว ได้ ร ะดั บ ผลการเรี ย น ๐ (ศู น ย์ ) ให้ ถื อ ระดั บ
ผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๗ (๒) หรือ (๓)
ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ ๔๙ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้า
ให้นับจานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษากาหนด ให้สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน”
เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้
ตามกาหนดให้นั ก ศึกษาส่งงานนั้ นภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป

ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียน
รายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชีพ ก าหนด ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ถือว่าประเมินผ่าน
ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน”
หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษา
พิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นั กศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา
ที่สถานศึกษากาหนด เมื่อนักศึกษาดาเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและ
ตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น
ถ้ า นั ก ศึ ก ษาด าเนิ นการไม่ ครบถ้ วน ถื อว่ าประเมิ นไม่ ผ่ าน ให้ บั นทึ กชื่ อกิ จกรรมและ
ตัวอักษร “ม.ผ.”
ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจานวน
หน่วยกิต ของรายวิชานั้นเป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้เรียนซ้า
รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชา
ทีเ่ รียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนดและ
“ผ่าน” ทุกภาคเรียน

ข้อ ๕๖ ให้ หั ว หน้ า สถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ผ ลการเรี ย นและการส าเร็ จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตร

ข้อ ๕๗ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
๑.๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ ๕๘ นัก ศึก ษาที่เ รีย นแบบเต็ม เวลาและได้ล งทะเบีย นรายวิช ารวม 4 ภาคเรียน
แล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน 8 ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาและได้ ล งทะเบี ย นรายวิ ช าครบทุ ก ภาคเรี ย น
ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อ ๕๕
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑2 ภาคเรียน
นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรี ย นส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ใช้ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียน
ทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทาการประเมินใหม่
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75 และมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอน
ผลการเรียนหรือจะทาการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนการวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน
ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ใช้ รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 โดยแสดงหมาย
เหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษา
แห่งอื่นในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทาการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทาความตกลงร่วมกันในการ
จัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๔ ในกรณี ส ถานศึ ก ษาอนุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย นจากสถานศึ ก ษาแห่ ง อื่ น
ตามข้อ ๖๓ ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียน
หรือไม่ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
ของหลักสูตรนี้ โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตาม ข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ระดับผลการเรียนให้เป็นไป
ตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือทางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว
แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจานวน
หน่วยกิตสะสมสาหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากาหนด
การเที ย บโอนความรู้แ ละประสบการณ์ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วสอบ
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่
ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
หมวด ๔
การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ข้อ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษา ตามข้อ ๗ วรรคสอง ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานวิชาชีพตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามที่สถานศึกษากาหนด หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอนรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่
เนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ก็ได้
ข้อ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิช าปรับ พื้นฐานวิช าชีพ ปฏิบัติเช่นเดียวกั บ
การประเมินผลการเรีย นรายวิชาตามหลั กสู ตร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่ าน
โดยให้บันทึก “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน
“ผ่าน” ทุกรายวิชา
หมวด ๕
เอกสารการศึกษา
ข้อ 70 สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตามแบบที่ ก าหนดท้ า ยระเบี ย บนี้ ซึ่ ง ใช้ ชื่ อ ย่ อ ว่ า
“รบ. ๑ ปวส.”และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทา ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้ าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึ กษา
ตามหลักสูตร
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ และ
ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจั ดท าระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ ให้ หั ว หน้ า งานทะเบี ย น
เป็นผู้จัดทาลงลายมือชื่อ พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(3) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
ใช้ชื่อย่อว่า “รบ.๒ ปวส.” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(4) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา
(6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กาหนดท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ 71 ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียน
ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๗2 ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นัก ศึกษาและผู้ปกครองทราบ
ทุกภาคเรียน
ข้อ 73 ให้เอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรี ยน และเอกสารคู่ฉบับระเบี ย บ
แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
ข้อ 74 ให้สถานศึกษาออกเอกสารคู่ฉบั บระเบียนแสดงผลการเรียน เอกสารคู่ฉบับ
ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๗5 การทาสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสาเนาเอกสาร
ตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สาเนาถูกต้อง” ส่วนการทาสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษจะใช้ วิ ธี พิ ม พ์ ใ หม่ ห รื อ ส าเนาเอกสารตามต้ น ฉบั บ ก็ ไ ด้ แล้ ว ให้ เ ขี ย นหรื อ ประทั บ ตรา
“CERTIFIED TRUE COPY”
ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาพร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ออกสาเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกากับ
ที่รูปถ่าย
ข้อ ๗6 นักศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน แล้วแต่กรณี
ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากาหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗7 สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕7 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕7 ที่ใช้บังคับอยู่เดิม
จนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๗8 ในระหว่างทีย่ ังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับกรณีใด
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้
บั ง คั บ ไปพลางก่ อ น เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ระเบี ย บนี้ ทั้ ง นี้ จนกว่ า จะมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่อาจนาหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ
การจะดาเนินการประการใดให้เป็นอานาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖3

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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