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       คํานํา 
 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2556 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ เพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษา  โดยกําหนดคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชา ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ         
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยให้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา       
เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการผลิตบุคลากร ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี    
เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมและ
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน  จึงได้มีการกําหนดให้ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เม่ือผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน โดยให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้จัดทําข้ึนนี้ 
 
 

    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ธันวาคม  2557 
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ความเป็นมา 
 

 จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและ     
การฝึกอบรมวิชาชีพเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  รวมท้ังเป็น        
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยนําความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ
และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  และ
เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
ท่ีให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ซ่ึงกําหนดคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา       
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยให้มีการกํากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผล    
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2556  
พร้อมท้ังระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ   
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา    
พ.ศ. 2556  ซ่ึงในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลดังกล่าวข้างต้นได้
กําหนดหลักการในการประเมินผลการเรียน โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษาดําเนินการส่งเสริม
คุณภาพและควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ส่วนวิธีการประเมินผลการเรียนผู้เรียนต้องรับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเม่ือผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา หรือ
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  โดยให้ระดับผลการประเมิน           
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์และเป็นเง่ือนไข     
ในการจบการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 



 

 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  
  โครงสร้างการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประกอบด้วย  
  1.  การบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชาติ มีหน้าท่ีดังนี้ 
       1.1  กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาเพ่ือให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นระบบเดียวกัน   
       1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัดในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
       1.3  กําหนดกรอบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพข้ันตํ่าในแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน                                                                                                                  
       1.4  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ
จังหวัด และระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

  2.  การบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัด มีหน้าท่ีดังนี้ 
 2.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   โดย
คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพควรประกอบด้วยครู อาจารย์จากสถานศึกษา      
จากสถานประกอบการในภาคนั้น ๆ หรือใกล้เคียง ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถานประกอบการ
แต่ละสาขาอาชีพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 2.1.1  กําหนดสิ่งท่ีจะประเมินและเครื่องมือท่ีใช้  คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือ 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  กําหนดสิ่งท่ีจะประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามสมรรถนะวิชาชีพ       
ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตามหลักสูตรแต่ละระดับ  โดยร่วมกันพิจารณาเลือกประเภทและ
ชนิดของเครื่องมือประเมินท่ีเหมาะสม   

 2.1.2  พัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนน  ดําเนินการสร้างเครื่องมือและ
เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับน้ําหนักและความสําคัญตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร นําเครื่องมือและ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีสร้างไปทดลองใช้ และนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามกระบวนการของการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือให้ได้เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีเหมาะสมและ 
ประสิทธิภาพท่ีสุด  
  

2.2  จัดทําศูนย์เครื่องมือประเมิน คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัด 
ควรได้มีการนําเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพมาจัดทําคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพไว้        
เป็นส่วนกลาง  โดยมีแนวทางการปฏิบัติท่ีครอบคลุมท้ังการจัดทํา การพัฒนา การสร้างเพ่ิม และการเก็บรักษา 
 
       



 

 

 

3.  การบริหารจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 
              การบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
หัวหน้างานวัดและประเมินผล ครู อาจารย์ และผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ข้างต้นนี้ต้องมีการประสานงานเพ่ือรับแนวนโยบายนําไปสู่การปฏิบัติ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

     3.1  วางแผนจัดเตรียมเครื่องมือและวุฒิบัตร  คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับสถานศึกษา จะทําการสํารวจภายในสถานศึกษาของตนว่าเปิดสอน ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งานใด  รวมท้ังมีจํานวนผู้เรียนท่ีจะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท้ังสิ้นก่ีคน ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถ
จัดเตรียมเครื่องมือ วุฒิบัตรและอ่ืน ๆ สําหรับผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

     3.2  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมิน เพ่ือให้สามารถบริหารเวลาและสถานท่ี      
ท่ีใช้ทําการประเมิน คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษาควรได้มีการ
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมินร่วมกัน  รวมท้ังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประเมินไว้ก่อน
ล่วงหน้าพร้อมแจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ  ช่วงเวลาท่ีประเมินสามารถดําเนินการได้ท้ังสองภาคเรียน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาคเรียนสามารถเข้ารับการประเมิน 
    ท้ังนี้ สามารถจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน    
โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา 
           3.3  ประชุมชี้แจงข้ันตอนการประเมิน  คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ 
สถานศึกษาควรศึกษารายละเอียดข้ันตอนวิธีการประเมิน พร้อมประชุมชี้แจงแก่ครู อาจารย์ผู้มีส่วนร่วมทุกคน  
และควรมอบหมายให้แต่ละคณะวิชาหรือแผนกวิชาได้สรุปเรื่องท่ีจะประเมินและแจ้งให้ผู้เข้ารับการประเมิน
ทราบเพ่ือเตรียมตัวก่อนเข้ารับการประเมิน 

    3.4  ประเมินและสรุปผล  สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดการให้มีการประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา ตามกําหนดเวลาท่ีได้แจ้งไว้  โดยในการประเมินต้องมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการคือ    

3.4.1  ครูผู้สอนในสาขาวิชานั้น (จากสถานศึกษานั้นหรือจากสถานศึกษาอ่ืน) 
3.4.2  ผู้แทนของศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3.4.3  ผู้ใช้ผลผลิต หรือผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

พร้อมท้ังสรุปแจ้งผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ต่อ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัดทุกครั้งเม่ือสิ้นสุดการประเมิน 
 
    
 
       
 

 



 

 

 

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

  เป็นเครื่องมือท่ีวัดความสามารถของผู้เข้ารับการประเมินต้องวัดได้ครบทุกพฤติกรรมใน    
การวัดความสามารถของผู้เข้ารับการประเมินในแต่ละประเภทของวิชาชีพต้องทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
จึงต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความหลากหลายตามลักษณะของวิชาชีพแต่ละประเภทโดยจะเป็นการประเมิน          
ในลักษณะการประมวลความรู้ท่ีเรียนมาท้ังหมดในภาพรวมตามระดับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
  1. การประเมินภาคทฤษฎี  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบองค์ความรู้ ท่ีสําคัญใน          
การปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงสามารถวัดในแต่ละระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการประเมิน  
ซ่ึงประกอบด้วยความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์
ได้อย่างชัดเจน เครื่องมือท่ีนิยมใช้ในการวัดความรู้ คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบความเรียง  
แบบสัมภาษณ์ โดยควรคํานึงถึงการจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 20% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
40%   
  2. การประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความสามารถท่ีสําคัญใน      
การปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชาของผู้เข้ารับการประเมิน ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบประเมิน
การปฏิบัติงานท่ีสะท้อนความสามารถในสาขาวิชา สาขางานนั้น ๆ โดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน และ
เกณฑ์ผ่านการประเมินไว้ชัดเจน ท้ังนี้เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทวิชา
ของแต่ละวิชาชีพ คือ แบบทดสอบแบบความเรียง แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า     
โดยควรคํานึงถึงการจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 80%     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 60%   
 

การสร้างเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

การสร้างเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้ เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ        
สายปฏิบัติการ จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และเป็นตัวชี้วัด
ความสําเร็จประการหนึ่งของผู้เรียนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ       
ด้านวิชาชีพคาดหวังตามหลักสูตร 
 

การกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
  คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะกําหนดเกณฑ์การประเมินจาก
ลักษณะงานในแต่ละมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความยากง่าย 
 
           



 

 

 

ของงาน โดยท่ัวไปในการประเมินทักษะเกณฑ์การประเมินท่ีถือว่าผ่านการประเมินไม่ควรตํ่ากว่าร้อยละ 60 
จากคะแนนเต็ม   การเรียนวิชาชีพควรเน้นท่ีการปฏิบัติได้จริง ฉะนั้นการวัดความสามารถของผู้ถูกประเมินควร
เน้นท่ีการวัดทักษะเม่ือเป็นการวัดความสามารถ และต้องทําได้จริงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้   
  ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต้องแยกคะแนนทฤษฎี และปฏิบัติออกจากกัน และนํามาคิด
รวมกันอีกครั้ง โดยเฉลี่ยเป็นร้อยละ จากคะแนนเต็มของทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน ดังนี้ 

  ระดับ ปวช. กําหนดเกณฑ์การผ่าน คือ  
  ภาคทฤษฎีต้องทําคะแนนได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
  ภาคปฏิบัติต้องทําคะแนนได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
  เม่ือนําคะแนนท้ังสองภาคมาร่วมกันต้องทําคะแนนได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติรวมกัน 

  ระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรี  กําหนดเกณฑ์การผ่าน คือ 
ภาคทฤษฎีต้องทําคะแนนได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 

  ภาคปฏิบัติต้องทําคะแนนได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
  เม่ือนําคะแนนท้ังสองภาคมาร่วมกันต้องทําคะแนนได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติรวมกัน 

  ท้ังนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการประเมินท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท้ังสองภาค  
จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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แผนภูมิแสดงโครงการสร้างการบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชาติ (สอศ.) 

กําหนดนโยบายและแนวทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดบัคุณวุฒิการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับจังหวัด 

กําหนดกรอบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพข้ันต่ําในแต่ละสาขาวิชา 

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของการบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้มีคณุภาพ
และมาตรฐาน 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประกอบด้วย 
1.  ครูผู้สอน 
2.  ผู้แทนของศูนย์ประเมินสมรรถนะ   
    ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
3.  ผู้ใช้ผลผลิต หรือผู้แทนสถาน 
    ประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ 

2. การบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับจังหวัด (ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา) 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐาน 

      กําหนดรายการประเมิน  

พัฒนาเครื่องมือ / เกณฑ์การให้คะแนน 

ศูนย์เครื่องมือประเมิน 

3. การบริหารการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 

วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและวุฒิบัตร 

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีประเมิน 

ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการประเมิน 

ประเมินและสรุปผล 
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ลายมือชื่อผู้รับวุฒิบัตร ........................................... 
วันที่รับวุฒิบัตร ........................................... 

นายทะเบียน ........................................... 

........................................... ผู้เขียนหรือพิมพ์ 

........................................... ผู้ตรวจ 

........................................... ผู้ทาน 
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ภาคผนวก 



  หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
หมวด  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๗  กําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๙  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้จัดตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  จึงเห็นสมควรจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติขึ้น  
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นหลักในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้
ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๔”  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
๔. วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับเพื่อให้

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษา 

๕. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ได้แก่ 
  (๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  (๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  (๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 ๕.๒ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ  ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุม

อย่างน้อย  ๓  ด้าน  คือ 
  (๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ

พฤตกิรรมลักษณะนิสัย  และทักษะทางปัญญา 



  หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

  (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 

  (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

 ๕.๓ ชื่อคุณวุฒิอาชีวศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร  จํานวนหน่วยกิต  ระยะเวลาในการศึกษา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

๖. ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาตินี้เป็นหลัก
ในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๗. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา 
ใช้มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยดําเนินการ
ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

๘. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศกึษาและสถานศึกษาจัดให้มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี  สําหรับหลักสูตร
ที่เปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว  ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้  ภายใน  ๓  ปี  นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

๙. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เผยแพร่หลักสูตรแต่ละระดับและสาขาวิชา 
ที่ดําเนินการได้มาตรฐาน  ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

๑๐. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผล 
การจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ 

๑๑. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย 
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 



  หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จ
การศึกษา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้ดังนี้   

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  พ.ศ.  ๒๕๕๑”  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
๔. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ใช้อักษรย่อ  ปวช. 
๕. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ

ครอบคลุมอย่างน้อย  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ  มีความรู้  ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนินงาน  มีทักษะ 
การปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบทต่าง  ๆ  ที่ สัมพันธ์ กัน  ซ่ึง ส่วนใหญ่เป็นงานประจํา   
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่  สามารถให้คําแนะนํา  แก้ปัญหาเฉพาะด้าน 
และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม  รวมทั้งมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน   

๖. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ปรัชญาการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ   
ในการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือ  มีสมรรถนะที่สามารถ
ปฏิบัติงานอาชีพได้จริง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน  
สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  และพัฒนาตนเอง 
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 



  หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

๗. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา  ๓  ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียน  
ให้ใช้ระบบทวิภาค  โดยกําหนดให้  ๑  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๘  สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลา 
และจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ   

การจัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  รวมทั้งการเทียบเคียง
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

๘. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
 ๘.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  

๓๖  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  

๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หนว่ยกิต 
 ๘.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  

เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๖ การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
๙. จํานวนหน่วยกิต  มีจํานวนหน่วยกิตรวมระหว่าง  ๑๐๐ - ๑๒๐  หน่วยกิต 

๑๐. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๑๐.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 

การปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  แสวงหาและ
พัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ 
มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มนุษยสัมพันธ์รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  สามารถทําได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 
ของหมวดวิชาทักษะชีวิต   

 ๑๐.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  ดําเนินการ  ตรวจสอบ  แก้ปัญหา  บูรณาการความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน  รวมไม่น้อยกว่า  ๖๙  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  ๕  กลุ่ม  ดังนี้ 

  ๑๐.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
  ๑๐.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  ๑๐.๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ๑๐.๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  ๑๐.๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
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  ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
และกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  ๓๕  หน่วยกิต  นอกจากนี้  กําหนดให้มี
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  จํานวน  ๔  หน่วยกิต  และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  จํานวน   
๔  หนว่ยกิต 

 ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ  หรือการศึกษา
ต่อรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐  หน่วยกิต 

 ๑๐.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะ
วิชาชีพผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ชั่วโมงทุกภาคเรียน  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรนี้ไม่นับหน่วยกิต   

 การยกเว้นการเรียนรายวชิาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี  
สามารถทําได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน  หรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต 
ตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด   

๑๑. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิตและพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๑.๒ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

ประมาณ  ๒๐  ต่อ  ๘๐  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
 ๑๑.๓ สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 ๑๑.๔ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบทวิภาคี  

โดยกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและระดับคุณวุฒิ
ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   

 ๑๑.๕ สถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ  สามารถจัดได้
ใน  ๒  ลักษณะ  ได้แก่  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และการศึกษาระบบทวิภาคี  โดยจะต้องร่วมกัน
กําหนดรายวิชา  การจัดทําแผนการฝึกอาชีพ  การวัดผลและการประเมินผล 

 ๑๑.๖ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เรียนนําสู่การปฏิบัติในอาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๑๑.๗ สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 ๑๑.๘ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



  หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

๑๒. คุณสมบัติผู้เรียน  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่า 
๑๓. คุณสมบัติผู้สอน  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน   
๑๔. การวัดผลและประเมินผลการเรียน  และการสําเร็จการศึกษา 
 ๑๔.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ๑๔.๒ การสําเร็จการศึกษา  ต้องได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง 

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน  และผ่าน 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน
อย่างน้อยประกอบด้วย  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๕.๑ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ๑๕.๒ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๕.๓ ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๑๕.๔ ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน   
๑๖. การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  หลักสูตร  และการอนุมัติ   
 ๑๖.๑ การปรับปรุง  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๖.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  สถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑๖.๓ การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑๖.๔ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๖.๕ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา

สามารถดําเนินการได้  โดยต้องรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาทราบ 
๑๗. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้

มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี 
๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือ  

จากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จ
การศึกษา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พ.ศ.  ๒๕๕๑”  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
๔. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ใช้อักษรย่อ  ปวส. 
๕. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษา 

มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในวิชาการ 
ที่สัมพนัธ์กับวิชาชีพในการวางแผน  แก้ปัญหาและจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการริเริ่มส่ิงใหม่  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อ่ืนและหมู่คณะ  เป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมที่เก่ียวกับการวางแผน  การประสานงาน 
และการประเมินผล  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการทํางาน   

๖. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ปรัชญาการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ   
ในการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับเทคนิค  สามารถปฏิบัติงาน
ที่ใช้เทคนิค  ควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม 
ในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ชุมชนและสถานประกอบการ  สามารถประกอบ
อาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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๗. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา  ๒  ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียน  
ให้ใช้ระบบทวิภาค  โดยกําหนดให้  ๑  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๘  สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลา 
และจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ   

 การจัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  รวมทั้ง 
การเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

๘. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
 ๘.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  ชั่วโมง  เท่ากับ   

๑  หน่วยกิต 
 ๘.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  

๓๖  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  

๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง

เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๖ การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
๙. จํานวนหน่วยกิต  มีจํานวนหน่วยกิตรวมระหว่าง  ๗๘ - ๙๐  หน่วยกิต 

๑๐. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๑๐.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 

การปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  แสวงหาและ
พัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ   
มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  สามารถทําได้ในลักษณะเป็นรายวิชา  หรือลักษณะ
บูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 
ของหมวดวิชาทักษะชีวิต   

 ๑๐.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพ  
มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  จัดการ  ประเมินผล  แก้ปัญหา  ควบคุมและสอนงาน  
บูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕๔  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  ๕  กลุ่ม  ดังนี้ 

  ๑๐.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
  ๑๐.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
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  ๑๐.๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
  ๑๐.๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  ๑๐.๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
  ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

และกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  นอกจากนี้  กําหนดให้มี
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  จํานวน  ๔  หน่วยกิต  และโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  จํานวน   
๔  หน่วยกิต 

 ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ  หรือการศึกษา
ต่อรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

 ๑๐.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะ
วิชาชีพ  ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ชั่วโมงทุกภาคเรียน  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรนี้ไม่นับหน่วยกิต   

 การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และหมวด
วิชาเลือกเสรี  สามารถทําได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน  หรือโดยการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด   

๑๑. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรยีนการสอนแต่ละลักษณะของการผลิตและพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๑.๒ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

ประมาณ  ๔๐  ต่อ  ๖๐  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
 ๑๑.๓ สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 ๑๑.๔ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบทวิภาคี  

โดยกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและระดับคุณวุฒิ
ของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   

 ๑๑.๕ สถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ  สามารถ
จัดได้ใน  ๒  ลักษณะ  ได้แก่  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  และการศึกษาระบบทวิภาคี   
โดยจะต้องร่วมกันกําหนดรายวชิา  การจัดทําแผนการฝึกอาชีพ  การวัดผลและการประเมินผล 

 ๑๑.๖ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เรียนนําสู่การปฏิบัติในอาชีพตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 ๑๑.๗ สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

 ๑๑.๘ สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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๑๒. คุณสมบัติผู้เรียน  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือเทียบเท่า 

๑๓. คุณสมบัติผู้สอน  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา  มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน   
๑๔. การวัดผลและประเมินผลการเรียน  และการสําเร็จการศึกษา 
 ๑๔.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ๑๔.๒ การสําเร็จการศึกษา  ต้องได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง 

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน  และ
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน
อย่างน้อยประกอบด้วย  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๕.๑ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ๑๕.๒ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๕.๓ ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๑๕.๔ ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน   
๑๖. การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  หลักสูตร  และการอนุมัติ   
 ๑๖.๑ การปรับปรุง  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๖.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  สถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ๑๖.๓ การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๑๖.๔ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๖.๕ การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา

สามารถดําเนินการได้  โดยต้องรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
๑๗. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี

การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี 
๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือ  

จากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ  เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จ
การศึกษา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
จึงออกประกาศไว้ดังนี้   

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี   

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒”  ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
๔. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ทล.บ. 
๕. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  กําหนดให้ผู้สําเร็จ

การศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  สามารถศึกษาค้นคว้า  พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในวิชาการสัมพันธ์กับวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในขอบเขตที่กว้างขวาง  วางแผน
และบริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ  มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติ  รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง  ผู้อ่ืนและหมู่คณะ  มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืน  รวมทั้งมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 

๖. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ   มุ่ ง ใ ห้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  ปรัชญาการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
ของสาขาวิชานั้น ๆ  ในการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ 
และพัฒนางานระดับเทคโนโลยี  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ชุมชนและ
สถานประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระ  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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๗. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา  ๒  ปีการศึกษา  การจัดภาคเรียน  
ให้ใช้ระบบทวิภาค  โดยกําหนดให้  ๑  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียนปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๘  สัปดาห์  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ   

การจัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  รวมทั้งการเทียบเคียง
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

๘. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน 
 ๘.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  

๓๖  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ไม่น้อยกว่า  

๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  

เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 ๘.๖ การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมง  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
๙. จํานวนหน่วยกิต  มีจํานวนหน่วยกิตรวมระหว่าง  ๗๒ - ๘๗  หน่วยกิต   

๑๐. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๑๐.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 

การปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  แสวงหาและ
พัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ   
มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  สามารถทําได้ในลักษณะเป็นรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวด
วิชาทักษะชีวิต   

 ๑๐.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
วิชาชีพ  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  จัดการ  ประเมินผล  แก้ปัญหา  ควบคุมงาน  
สอนงาน  และพัฒนางาน  โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  
รวมไม่น้อยกว่า  ๕๑  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  ๔  กลุ่ม  ดังนี้ 

  ๑๐.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  ๑๐.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
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  ๑๐.๒.๓ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  ๑๐.๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
  ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

ในสาขาวิชานั้น ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  นอกจากนี้กําหนดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
จํานวน  ๖  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีอาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้ 

 ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ  หรือการศึกษา
ต่อรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

 การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  และหมวดวิชา
เลือกเสรีสามารถทําได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน  หรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
หน่วยกิตตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด   

๑๑. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ   
 ๑๑.๒ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

ประมาณ  ๔๐  ต่อ  ๖๐  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
 ๑๑.๓ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการฝึกอาชีพเน้นการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคี  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด   

 ๑๑.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตามโครงสร้างหลักสูตร  จํานวน  ๖  หน่วยกิต  สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๑๑.๕ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑๑.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝัง
จิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

๑๒. คุณสมบัติผู้เรียน  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในสาขาวิชา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

๑๓. คุณสมบัติผู้สอน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด   
๑๔. การเรียกชื่อปริญญา  ใช้ชื่อปริญญาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญา   

ในสาขาวิชาและการใชช้ื่ออักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
๑๕. การวัดผลและประเมินผลการเรียน  และการสําเร็จการศึกษา 
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 ๑๕.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ 

 ๑๕.๒ การสําเร็จการศึกษา  ต้องได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง 
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน   
และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
๑๖. การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน

อย่างน้อยประกอบด้วย  ๔  ประเด็น  คือ 
 ๑๖.๑ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ๑๖.๒ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๖.๓ ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๑๖.๔ ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน   
๑๗. การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  หลักสูตร  และการอนุมัติ   
 ๑๗.๑ การปรับปรุง  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๗.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้เป็นหน้าที่ของสถาบัน   
การอาชีวศึกษา  และเสนอสภาสถาบันการอาชีวศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 ๑๗.๓ การอนุมัติใช้หลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 ๑๗.๔ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๘. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี 
๑๙. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือ  

จากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  
ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัย  และส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาอ่ืนของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการวิทยาลัย  หรือผู้อํานวยการส่วนราชการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หัวหน้าสถานศึกษาอ่ืนของรัฐ 
และเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

“หนว่ยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่  ๓  หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ปวช.” 
“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพกับ 

สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 
“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
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“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอน  การจัดภาคเรียนให้ใช้
ระบบทวิภาค  โดยกําหนดให้  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน 

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่จัดให้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคฤดูร้อน  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา   มารดา  และบุคคลอ่ืนที่ทําหน้าที่ปกครองดูแลและ 
ให้ความอุปการะแก่นักเรียน  และให้คํารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล
ความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา  และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ  หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก  
โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ
การสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานของรัฐ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร   
การเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัด 
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงานกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนใน 
สถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมในสถานประกอบการ 
“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่นิเทศ  ให้คําปรึกษา  

แนะนําแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครทูี่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา  

ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 
“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกําหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน 

การกํากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 
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“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  สมรรถนะ  
ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซ่ึงกําหนดเกณฑ์
การตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และ 
ให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
สภาพนักเรียน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 
 

 

ข้อ ๖ ผู้เข้าเรียน  ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  หรือเทียบเท่า   
ความในวรรคหนึ่ง  ไม่ใช้บังคับสําหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  หรือบางรายวิชา  โดยไม่นับจํานวน 

หน่วยกิตมารวม  เพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียนต้องมีคณุสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน   
(๓) มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(๔) มีความเคารพ  เล่ือมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(๖) สําหรับผู้เข้าเรยีนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวันทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า  

๑๕  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ 

ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
การรับผู้เข้าเรียน 

 
 

ข้อ ๘ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด  ในกรณีที่มี
การสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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(๑) ทําการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ  ตามความต้องการของสถานศึกษา  หรือ 
สถานประกอบการ  หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลาที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เก่ียวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับ 
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ  หรือดําเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ 
ที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๙ ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับการคัดเลือกโดย 
แพทย์ปริญญา 

ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้เข้าเรียนการศึกษาในระบบ  การศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบ  จะมี
สภาพนักเรียน  เม่ือได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 

สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ  
โดยผู้ปกครองมาให้คํารับรองด้วย 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระ
เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษากําหนด  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้เสร็จส้ิน
ก่อนวันเปิดภาคเรียน  โดยมีผู้ปกครองซ่ึงสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง  เพื่อให้ทราบแนวทางและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการเรียน 

ข้อ ๑๑ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นักเรียน 
บัตรประจําตัว  ต้องระบุเลขที่  ชื่อสถานศึกษา  รหัสสถานศึกษา  ชื่อ  ชื่อสกุลนักเรียน   

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

ให้ประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน  โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน 
บัตรประจําตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น  แต่ต้องไม่เกิน  ๓  ปี  

นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุ  ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักเรียน  ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตร
เป็นปี ๆ  ไป 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําเก่ียวกับการเรียน  ให้คําปรึกษา  
ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  และให้สถานประกอบการจัดให้มี 
ผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

ส่วนที่  ๔ 
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๓ การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) พ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๕๙  หรือข้อ  ๖๐ 
(๓) ลาออก 
(๔) ถึงแก่กรรม 
(๕) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ

เกินกว่า  ๑๕  วัน  ซ่ึงสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือ
มีพฤติกรรมอย่างอ่ืนที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ 

 ข. ไม่ยื่นคําขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียน
หรือฝึกอาชีพตามข้อ  ๑๙ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๒๘   
 ง. ต้องโทษคดีอาญา  โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  

หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
 จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗ 
ข้อ ๑๔ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๑๓  (๓),  ๑๓  (๕)  ก,  ๑๓  (๕)  ข,  และ  ๑๓  (๕)  ค  

ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  จะต้องยื่น
คําร้องขอต่อสถานศึกษาแห่งนั้นภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน  เม่ือสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร  ก็ให้รับเข้าเรียนได้ 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๑๕ การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ  ๑๔  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
(๓) ให้นําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทีป่ระเมินไดไ้ว้  และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้

มานับรวม  เพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที่  ๕ 
การพักการเรียน 

 
 

ข้อ ๑๖ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน
หรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เม่ือมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอ่ืน ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด 
(๔) เหตุจําเป็นอย่างอ่ืนตามที่สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณา

เห็นสมควร 
ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี  

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอ่ืนเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ ๑๗ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรอง
หรือไม่ก็ได้  เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้น  จะถือว่าขาดเรียน  เว้นแต่
เหตุสุดวิสัย 

ข้อ ๑๘ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาทําหลักฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักเรียน
โดยตรง 

ขอ้ ๑๙ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เม่ือครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือ
การฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นคําขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด   
หากพ้นกําหนดนี้  ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 



  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ส่วนที่  ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ ๒๑ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า
นักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจัดการเรียน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้สถานศึกษากําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด   

ข้อ ๒๓ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การเปิดภาคเรียนฤดรู้อนในสถานศึกษา 

ส่วนที่  ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๒๔ สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน 
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา   
ข้อ ๒๖ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด 
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนมาลงทะเบียนแทน  

ให้สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ ๒๗ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ  ๒๔  ก็ได้ 

โดยให้สถานศึกษากําหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่ 
วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันส้ินสุดการลงทะเบียน  นักเรียนต้องเสียค่าปรับตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือสถานศึกษากําหนด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๘ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักเรียน  ต้องติดต่อรักษาสภาพภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน   



  หน้า   ๘ 
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ข้อ ๒๙ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  ในแต่ละ 
ภาคเรียนปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  ในแต่ละ
ภาคเรียนปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต 

การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ  ๓๕  ชั่วโมง  ทั้งนี้  นับรวมกิจกรรม  
๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียนด้วย  หรือไม่เกินจากที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น 
ก็อาจทําได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๓๐ นักเรียนที่โอนผลการเรียนรู้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า   
๑  ใน  ๓  ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร  แต่ละประเภทและสาขาวิชา 

ส่วนที่  ๓ 
การเปล่ียน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๓๑ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ส่วนการขอ
ถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันเปิด 
ภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่ง  อาจกระทําได้  ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร 

การขอเปล่ียน  ขอเพิ่ม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา  และ
ครูผู้สอนประจํารายวิชา 

ข้อ ๓๒ การถอนรายวิชาภายในกําหนด  ตามข้อ  ๓๑  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดง 
ผลการเรียน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ  ๓๑  และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน  แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มี
เหตุผลอันสมควร  ก็ให้ลงอักษร  “ถ.ล.” 

ส่วนที่  ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๓๓ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็น 
การเสริมความรู้  โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๓๔ เม่ือได้ทําการวัดผลและการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่านให้ 
บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ระดับผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน   
ไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือเป็นการส้ินสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวม
เพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที่  ๕ 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๓๕ ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ  การศึกษาในระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรียน
ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเปิดเรียนเต็มสําหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิรับ 
การประเมินสรุปผลการเรียน  ยกเว้นการศึกษานอกระบบ 

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ  ไปได้ 
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์  ตามข้อ  ๗๐  ในภาคเรียนนั้นมิได้ 
ข้อ ๓๖ การนับเวลาเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ  ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้นําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน 
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว  ไดร้ับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลาเรียน 

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด  ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลา

พักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 
(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้นําเวลาเรียน   

ที่เรยีนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 
(๖) ถ้ามีการเปล่ียนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที่  ๖ 
การขออนุญาตเล่ือนการประเมิน 

 
 

ข้อ ๓๗ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน  และเวลาที่สถานศึกษา
กําหนด  สถานศึกษาอาจอนุญาตเล่ือนการประเมินได้ในกรณี  ต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกิจกรรมพิเศษ

อย่างอ่ืน  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
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(๔) มีความจําเป็นอย่างอ่ืน  โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ความจําเป็นอย่างแท้จริง 

ข้อ ๓๘ นักเรียนที่ประสงค์จะขออนุญาตเล่ือนการประเมินสรุปผลการเรียน  ต้องยื่นคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถกระทําได้
ให้สถานศกึษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

การอนุญาตให้เล่ือนการประเมินสรุปผลการเรียนให้สถานศึกษาทําเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักเรียน 
ข้อ ๓๙ นักเรียนจะขออนุญาตเล่ือนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุป 

ผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
ข้อ ๔๐ ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได้  ก็ให้สถานศึกษากําหนดวันประเมินไว้ใน

หนังสืออนุญาตให้เล่ือนการประเมิน  แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้  ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนซ่ึงพร้อมที่จะรับ
การประเมินยื่นคําร้องต่อสถานศึกษาเพื่อขอเข้ารับการประเมิน  พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เล่ือนการประเมิน  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  หากพ้นกําหนดนี้
ให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการเรียนและให้สถานศึกษาทําการประเมินตดัสินผลการเรียน 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๑ ให้สถานศึกษา  และสถานประกอบการ  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน 
ข้อ ๔๒ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  จํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา

ให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
ข้อ ๔๓ ให้สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียน

รายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียน  หรือเม่ือส้ินสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกันประเมินผล

การเรียน 
ข้อ ๔๔ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ดําเนินการส่งเสริมคุณภาพ  และควบคุม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ส่วนที่  ๒ 

วิธีการประเมินผลการเรียน 
 

 

ข้อ ๔๕ การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา  ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยดําเนินการ
ประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู้  ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียน
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การสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย  ซ่ึงครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชา
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน  โดยพิจารณาจาก
การประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย  ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรือ
งานที่มอบหมาย  และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 

ให้ดําเนินการประเมินผลการเรียนนักเรียนที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี  จาก 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก์กําหนด 

ข้อ ๔๖ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้   
  ๔.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  ๓.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช ้
  ๒.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
  ๑.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
     ๐ หมายถึง  ผลการเรียนตก   
ข้อ ๔๗ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๖  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษร  ต่อไปนี้ 
  ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน  เนื่องจาก 

มีเวลาเรียนต่ํากว่าร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย   
  ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษา

พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
  ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว

เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
  ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มีเหตุผลสมควร 
  ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
  ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา 
  ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง

หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดด้วยเหตุสุดวิสัย 
  ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด

ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
  ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนดหรือผลการประเมินผ่าน 
  ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
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  ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผ่าน 

ข้อ ๔๘ ในกรณีต่อไปนี้  ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้  ข.ร. 
(๒) ได้  ข.ป. 
(๓) ได้  ข.ส. 
(๔) ได้  ถ.ล. 
(๕) ได้  ท. 
(๖) ได้  ม.ท. 
ข้อ ๔๙ นักเรียนที่ทําการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ทํา 

ในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ 
ในรายวิชานั้นหรืออาจตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่
สถานศึกษากําหนดตามความรา้ยแรง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๐ การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม  ข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๘  

รายวิชาที่นักเรียนเรียนซํ้า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหาร
เพียงครั้งเดียว   

(๓) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ดังนี้ 
 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม  (๒)  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 (ข) ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน

ตาม  (๒)  ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง  ต้องรับการประเมิน

ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่า 
ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน  (ม.ท.)  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  ทั้งนี้  ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 

ผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดให้
ส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากพ้นกําหนด   
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการทําการตัดสินผลการเรียน  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  ให้สถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
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กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือ 
ผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย 

ข้อ ๕๒ นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบ 
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา  และสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร   

ข้อ ๕๓ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 
  ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์   
  ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

ส่วนที่  ๓ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(๒) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ  ๑  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวนหน่วยกิต 

ของรายวิชานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม 
(๓) เม่ือได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีผลการเรยีนตก  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๖  ให้รับ

การประเมินใหม่ได้  ๑  ครั้ง  ภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกําหนด  ทั้งนี้  ไม่เกิน  ๑๐  วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย  หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน  ถ้าเป็นรายวิชา
บังคับที่กําหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา  สาขาวิชา  ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเลือก 
จะเรียนซํ้า  หรือเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้  จํานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ศึกษาแทน   

(๔) การประเมินใหม่  ตาม  (๓)  ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน  ๑ 
(๕) เม่ือได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ  ๐  (ศูนย์)  ตามที่กําหนดไว้

ในข้อ  ๔๘  (๑)  ถึงข้อ  ๔๘  (๖)  และข้อ  ๔๙  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให้เรียนในแต่ละ 
ประเภทวิชา  สาขาวิชา  ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเลือก  จะเรียนซํ้าหรือเรียนรายวิชาอ่ืน
แทนก็ได้ 

ในกรณีที่ให้เรียนรายวชิาอ่ืนแทนให้ลงหมายเหตุใน  ปพ.  ๑  ปวช.  ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 
ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ให้ถือตามเกณฑ์  ต่อไปนี้ 
(๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ  ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

แต่ละประเภทวิชา  และสาขาวิชา 
(๒) ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา  

และสาขาวิชา 
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(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

(๔) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียน 
โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

หากนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมใน 
ภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย  ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ   

เม่ือนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและ
ตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น  ซ่ึงหมายถึง  “ผ่าน”  หากนักเรียน 
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน  หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย  ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร   

สําหรับนักเรียนที่เรยีนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี  การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการ
จัดขึ้นถือว่ามีผลตามความใน  (๔) 

ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
ผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ ๕๗ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซํ้ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า  ๒.๐  หรือ 
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้สูงขึ้น 
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดําเนินการให้เรียนซํ้าหรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนสําเร็จ
การศึกษา 

การเรียนซํ้ารายวิชา  ให้นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระทําเม่ือนักเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่   
๒  ขึ้นไปเท่านั้น 

รายวิชาที่เรียนซํ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน 
ต่ํากว่า  ๒  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๙ 

ข้อ ๕๘ กรณีตามข้อ  ๕๗  การคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซํ้า   
ให้นับจํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอ่ืนแทนให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ ๕๙ เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  หรือไม่น้อยกว่า  ๔๐  หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้วหากได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า  ๑.๕๐  ให้สถานศึกษาพิจารณา
ว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

เม่ือได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หรือไม่น้อยกว่า  ๗๕  หน่วยกิต  และได้รับ 
การประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร 
ให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน 
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เม่ือได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๖  ภาคเรียน  หรือไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  หน่วยกิตและได้รับ 
การประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า  ๑.๙๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร 
ให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

ข้อ ๖๐ นักเรียนที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ  ประเมินใหม่หรือเรียนซํ้า  หรือเรียนแทน
รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  หรือระดับผลการเรียนต่ํากว่า  ๒.๐  หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
มาเป็นเวลารวม  ๘  ภาคเรียนแล้ว  แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีกํ่าหนดไว้ในขอ้  ๕๕  
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  
นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมเข้าด้วย   

ส่วนที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 
 

ข้อ ๖๑ การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซ่ึงใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  ๒๕๕๖  หรือรายวิชาตามข้อ  ๖  วรรคสอง  ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอน 
ผลการเรียนทุกรายวิชา  นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือ
จะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษา  ถ้านักเรียนมีผลการเรียนระดับ  ๐  (ศูนย์)   
ในรายวิชาใด  และมีสิทธิได้รับการประเมินใหม่  ข้อ  ๕๔  (๓)  ให้สถานศึกษาที่นักเรียนเรียนอยู่ก่อน  
ดําเนินการประเมินใหม่ให้แก่นักเรียนผู้นั้น  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนดําเนินการ
ประเมินใหม่ได้  ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นราย ๆ  ไป 

ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืนของ
สถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาเอกชน  หรือหน่วยงานของราชการ  หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐   
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร   

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า  ๒.๐  ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทํา 
การประเมินใหม่  ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้น 

(๓) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน  หรือ
จะทําการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๔ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืน  ซ่ึง  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 
ไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือจากหลักสูตรอ่ืนใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน  แต่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาเอกชน  หรือหน่วยงานของ
ราชการได้  ตามเงื่อนไข  ต่อไปนี้   



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐   
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๕ การขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลภาคเรียนแรก
ที่เข้าเรียน 

ในกรณีที่มีคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียน  
หรือการถ่ายโอนผลการเรียนเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ถือปฏิบัติตามคําส่ัง  ระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น 

ข้อ ๖๖ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๖๑  ข้อ  ๖๓  และข้อ  ๖๔  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  โดยแสดง 
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอ่ืนหรือจากการเทียบรายวิชา  รหัสวิชาใด  ยกเว้น 
มีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 

ข้อ ๖๗ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอ่ืน
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เก่ียวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทําความตกลงร่วมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๘ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอ่ืนตามข้อ  ๖๗   
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดงันี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ 
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทําการประเมินใหม่  

เม่ือได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้น 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้ใช้รหัสวิชา  และชื่อรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่งอ่ืน  รหัสวิชาใด  ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะใน
เรื่องนั้น ๆ 

ข้อ ๖๙ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๖๑  ข้อ  ๖๓  ข้อ  ๖๔  และข้อ  ๖๘  ระดับผลการเรียน
ให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

ข้อ ๗๐ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือฝึกงานในสถานประกอบการ  
หรือทํางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่
ขอไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจํานวนหน่วยกิตตาม
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้   

ข้อ ๗๑ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๙  หรือข้อ  ๖๐  แล้วสอบ 
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ
รายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

ข้อ ๗๒ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๖๑  ข้อ  ๖๓  และข้อ  ๖๔  ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๗๐  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร  แต่ละประเภทวิชา 
และสาขาวิชา 

นักเรียนที่เทียบโอนผลการเรียนรู้  ต้องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

หมวด  ๔ 
เอกสารการศึกษา 

 
 

ข้อ ๗๓ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียนตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้  ซ่ึงใช้ชื่อย่อว่า  

“ปพ.  ๑  ปวช.  ..  ”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดทํา  “ปพ.๑  ปวช.  ..”  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา  ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งวัน  

เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  ๒๕๕๖  (ปพ.  ๓  ปวช.  ..  )  ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
(๓) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๔) สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอ่ืน

นอกเหนือจาก  ปพ.  ๑  ปวช.  ..  และ  ปพ.  ๓  ปวช.  ..  สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน 

(๕) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียน  ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ ๗๕ ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน  โดยปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา 
ข้อ ๗๖ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้ 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๗๗ ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.  ๑  ปวช.  ..  )  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
แทนใบสุทธิ  และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือ
รับรองความรู้ของสถานศึกษา 

ข้อ ๗๘ การทําสําเนา  ปพ.  ๑  ปวช.  ..  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือสําเนาเอกสารตามต้นฉบับ
แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “สําเนาถูกต้อง”   

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา  พร้อมทั้ง  
วัน  เดือน  ปีที่ออกสําเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับที่รูปถ่าย 

ข้อ ๗๙ ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษา  ให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน  หรือสําเนา  
ปพ.  ๑  ปวช.  ..  แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

ถ้านักเรียนต้องการให้รับรองพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ช่วงชั้นที่  ๓  สถานศึกษาจะถ่ายสําเนา  รบ.  ๑  ต  หรือ  ปพ.  ๑-๓  และรับรองสําเนาให้ไปก็ได้ 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๘๐ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  
(ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๖)  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการเรียนการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม  จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
“ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต  (ต่อเนื่อง)  หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเท่า  
ใช้อักษรย่อว่า  “ทล.บ.” 

“ผู้เข้าศึกษา”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าศึกษาในสถาบัน  หรือสมัครฝึกอาชีพกับ 
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สําหรับนักศึกษาการศึกษาระบบทวิภาคีต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําสัญญาการฝึกอาชีพกับ 
สถานประกอบการ 

“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอนการจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค  
โดยกําหนดให้  ๑  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน 
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“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่จัดให้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคฤดูร้อน  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการจัด 
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑    

“อาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  คณาจารย์ประจําของสถาบันการอาชีวศึกษานั้นที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอน  การวิจัย  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ประจําในสาขาวิชาซ่ึงสถาบันมอบหมายให้ทําหน้าที่ 
ให้คําแนะนําปรกึษา  ติดตามผลเก่ียวกับการศึกษา  ตักเตือนดูแลความประพฤติ  ตลอดจนรับผิดชอบดูแล
แผนการเรียนของนักศึกษา   

“อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า  คณาจารย์ประจําและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชา 
ในระดับปริญญา 

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถาบันเป็นหลัก  
โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถาบันกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  
การวัดและการประเมินผล  โดย ผู้เรียนใช้ เวลาส่วนหนึ่ งในสถาบัน   และเรียนภาคปฏิบัติ ใน 
สถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถาบันในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์   
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด   

“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงาน
กับสถาบันในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมในสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“อาจารย์นิเทศก์”  หมายความว่า  อาจารย์ที่สถาบันมอบหมายให้ทําหน้าที่นิเทศให้คําปรึกษา  
แนะนําแก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ   
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“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกําหนดคุณลักษณะของบุคคลด้านวิชาชีพ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการกํากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  สมรรถนะ  
ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซ่ึงกําหนดเกณฑ์
การตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถาบัน 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้ 
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
สภาพนักศึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 
 

ข้อ ๖ ผู้เข้าศึกษา  ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
หรือเทียบเท่า  ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เรียนหรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร   

ผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ  ของสถาบัน  ให้สถาบันกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสมของโครงการนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
การรับผู้เข้าศึกษา 

 
 

ข้อ ๗ การรับผู้เข้าศึกษา  ให้ทําการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่สถาบันกําหนด   

การรับผู้เข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี  สถาบันจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
นักศึกษาเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานประกอบการหรือดําเนินการ
ร่วมกันก็ได้ 
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การรับผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ  ของสถาบัน  ให้สถาบันคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๘ ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับการคัดเลือกโดย 
แพทย์ปริญญา 

ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักศึกษา 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษา  จะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ขึ้นทะเบียน
และชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่สถาบันกําหนด 

หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษา  ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด
ของสถาบัน  จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากสถาบัน 

สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  และทําสัญญาการฝึกอาชีพ
กับสถานประกอบการ   

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถาบันและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมให้เสร็จส้ินก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ ๑๐ ให้สถาบันออกบัตรประจําตัวให้แก่นักศึกษา  โดยให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด 
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถาบันออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ

ของสถานประกอบการก็ได้ 
ส่วนที่  ๔ 

การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา 
 

 

ข้อ ๑๑ การพ้นสภาพนักศึกษา  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๕   
(๓) ลาออก 
(๔) ถึงแก่กรรม 
(๕) สถาบันส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  หรือขาดการติดต่อกับสถาบันและหรือสถานประกอบการ
เกินกว่า  ๑๕  วัน  ซ่ึงสถาบันหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมี
พฤติกรรมอย่างอ่ืนที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ 

 ข. ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนที่พักการศึกษาตามข้อ  ๑๖  
ไม่ยื่นขอกลับเข้าศึกษาตามข้อ  ๑๘  หรือไม่ติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๒๗   

 ค. ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบัน  หรือสถานประกอบการ  หรือของทางราชการ  
หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง  จนเป็นที่เส่ือมเสียชื่อเสียงแก่สถาบันหรือประพฤติตนเป็นภัย 
ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 ง. ต้องโทษคดีอาญา  โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 

 จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖   
ข้อ ๑๒ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๑๑  (๓),  ๑๑  (๕)  ก,  ๑๑  (๕)  ข  ถ้าประสงค์จะ 

ขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าศึกษาในสถาบันหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะต้องยื่นคําร้องขอต่อสถาบัน
แห่งนั้นภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา  เม่ือสถาบันพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้า
ศึกษาได้ 

ข้อ ๑๓ การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าศึกษาตามข้อ  ๑๒  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ต้องศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
(๓) ให้นําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้  และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน

หลักสูตรนี้มานับรวม  เพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ส่วนที่  ๕ 

การพักการศึกษา 
 

 

ข้อ ๑๔ สถาบันและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือ 
ฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เม่ือมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดู งาน   หรือเป็นตัวแทนของสถาบัน   หรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอ่ืน ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว 
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(๓) เพื่อรับราชการทหารกองประจําการ  โดยให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด 
(๔) เหตุจําเป็นอย่างอ่ืนตามที่สถาบัน  หรือสถาบันและสถานประกอบการจะพิจารณา

เห็นสมควร 
ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน  นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาหรือ 

การฝึกอาชีพไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากสถาบันเป็นกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า   

๑  ปี  สถาบันหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอ่ืนเข้าศึกษาหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นคําขอเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสถาบัน  หรือสถาบันและสถานประกอบการ  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน  เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 

ข้อ ๑๖ สถาบันส่ังให้นักศึกษาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพได้  โดยปฏิบัติตามข้อกําหนด
เก่ียวกับวินัยของนักศึกษาของสถาบันหรือระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ 

นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๑๔  หรือถูกส่ังพักการศึกษา
หรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๑๖  เป็นเวลาเกินกว่า  ๑  ภาคเรียน  ต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคเรียนที่พักการศึกษาตามระเบียบของสถาบันภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันประกาศ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๑๗ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถาบันทําหลักฐาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้นักศึกษาโดยตรง 

ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  หรือถูกส่ังพักการศึกษาหรือพักการฝึกอาชีพ  
เม่ือครบกําหนดเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  หรือถูกส่ังพักการศึกษาแล้ว  ให้ยื่นคําขอกลับ
เข้าศึกษาพร้อมหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพต่อสถาบันภายใน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด  หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่เหตุสุดวิสัย   

ส่วนที่  ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ ๑๙ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ต้องดําเนินการตามขั้นตอน 
ที่สถาบันกําหนด   
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ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจัดการศึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเปิดเรียน 

 

 

ข้อ ๒๑ ให้สถาบันกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
ปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา  สถาบันอาจกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจาก
ระเบียบดังกล่าวได้  และให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ   

ข้อ ๒๒ สถาบันที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

ส่วนที่  ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๒๓ สถาบันต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียนนั้น  
ตามระยะเวลาที่สถาบันกําหนด 

ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  การทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยเป็นไปตามข้อกําหนด
ของหลักสูตร 

ข้อ ๒๕ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถาบันกําหนด   
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนมาลงทะเบียนแทน  
ให้สถาบันพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ  ไป 

ข้อ ๒๖ สถาบันอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ  ๒๓  ก็ได้  โดยให้
สถาบันกําหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน
หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันส้ินสุดการลงทะเบียน  นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามที่สถาบันกําหนด 
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ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถาบันกําหนด  ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักศึกษา  ต้องติดต่อลาพักการศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน   

ข้อ ๒๘ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนปกติได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  
๒๒  หน่วยกิต  สําหรับภาคเรียนฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน 

ส่วนที่  ๓ 
การเปล่ียน  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๒๙ นักศึกษาจะขอเปล่ียนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได้  ถ้าสถาบันพิจารณาเห็นว่า 
มีเหตุผลสมควร 

การขอเปล่ียน  ขอเพิ่ม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
และอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา 

ข้อ ๓๐ การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามข้อ  ๒๙  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในใบแสดง 
ผลการศึกษา 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ  ๒๙  และสถาบันพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร   
ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในใบแสดงผลการศึกษาเช่นเดียวกัน  แต่ถ้าสถาบันพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผล 
อันสมควร  ก็ให้ลงอักษร  “ถ.ล.” 

ส่วนที่  ๔ 
การศึกษาโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๓๑ สถาบันอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมความรู้  
โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 

ข้อ ๓๒ เม่ือได้ทําการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วได้ระดับผลการศึกษาผ่าน  ให้บันทึก  
“ม.ก.”  ลงในใบแสดงผลการศึกษาช่อง  “ระดับผลการศึกษา”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  ไม่ต้องบันทึก
รายวิชานั้น  และให้ถือเป็นการส้ินสุดสําหรับการศึกษารายวิชานั้น  โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวม 
เพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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ส่วนที่  ๕ 
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการศึกษา 

 
 

ข้อ ๓๓ ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ  การศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรียน 
ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเปิดเรียนเต็มสําหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิรับ 
การประเมินสรุปผลการศึกษา 

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  สถาบันอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นราย ๆ  ไป   
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๓  ในภาคเรียนนั้นมิได้ 
ข้อ ๓๔ การนับเวลาเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ  ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถาบันระหว่างภาคเรียน  ให้นําเวลาเรียนจากสถาบันทั้งสองแห่งรวมกัน 
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับ 

เวลาเรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด  ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลัง 

การลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 
(๕) นักศึกษาที่ถูกส่ังพักการศึกษาจะไม่นับเวลาเรียนในระหว่างถูกส่ังพักการศึกษา 
(๖) รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้นําเวลาเรียน

ที่ศึกษากับอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 
(๗) ถ้ามีการเปล่ียนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที่  ๖ 
การขออนุญาตเล่ือนการประเมิน 

 
 

ข้อ ๓๕ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวันและเวลาที่สถาบันกําหนด  
สถาบันอาจอนุญาตเล่ือนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย  ก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการศึกษา 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
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(๓) เป็นตัวแทนของสถาบัน  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ
อย่างอ่ืน  โดยได้รับความยินยอมจากสถาบันหรือสถานประกอบการ 

(๔) มีความจําเป็นอย่างอ่ืน  โดยสถาบันหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ความจําเป็นอย่างแท้จริง 

ข้อ ๓๖ นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเล่ือนการประเมินสรุปผลการศึกษา  ต้องยื่นคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถาบันก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถกระทําได้ 
ให้สถาบันพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

การอนุญาตให้เล่ือนการประเมินสรุปผลการศึกษาให้สถาบันทําเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้
นักศึกษา 

ข้อ ๓๗ นักศึกษาจะขออนุญาตเล่ือนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผล
การศกึษาปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบันเป็นราย ๆ  ไป 

ข้อ ๓๘ ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได้  ให้สถาบันกําหนดวันประเมินไว้ในหนังสือ
อนุญาตให้เล่ือนการประเมิน  แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้ให้เป็นหน้าที่ของนักศึกษาซ่ึงพร้อมที่จะรับ 
การประเมินยื่นคําร้องต่อสถาบันเพื่อขอเข้ารับการประเมิน  พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เล่ือน 
การประเมิน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการศึกษาปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา  และให้สถาบันทําการประเมินตัดสิน 
ผลการศึกษา  เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๓๗ 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการศึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
หลักการในการประเมินผลการศึกษา 

 
 

ข้อ ๓๙ ให้สถาบันมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการศึกษา 
ข้อ ๔๐ ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  จํานวนหน่วยกิตของแต่ละ

รายวิชาให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถาบัน 
ข้อ ๔๑ ให้สถาบัน  หรือสถาบันและสถานประกอบการทําการประเมินผลการศึกษารายวิชา 

เม่ือส้ินภาคเรียน  หรือเม่ือส้ินสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
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ข้อ ๔๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบัน  ดําเนินการส่งเสริมคุณภาพ  
และควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ส่วนที่  ๒ 
วิธีการประเมินผลการศึกษา 

 
 

ข้อ ๔๓ การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา  ให้ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียนด้านความรู้  ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ที่มอบหมายซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา  โดยพิจารณาจากการประเมิน 
ในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย  ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 

ให้ดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี  
จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของสถาบัน 

ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๐ หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  ๓.๕ หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  ๓.๐ หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ๒.๕ หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
  ๒.๐ หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ๑.๕ หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
  ๑.๐ หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
  ๐ หมายถึง ผลการศึกษาตก   
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการศึกษาตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
  ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา  เนื่องจากมี 

เวลาศึกษาต่ํากว่าร้อยละ  ๘๐  โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย   
  ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถาบันพิจารณาแล้ว

เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
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  ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา  โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร 

  ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด  โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร 

  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกําหนด   
  ถ.พ. หมายถึง  ถูกส่ังพักการศึกษาในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการศึกษา   
  ท. หมายถึง  ทจุริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา 
  ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง 

และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกําหนดด้วยเหตุสุดวิสัย 
  ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด 

ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
  ผ. หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด  และผลการประเมินผ่าน 
  ม.ผ. หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด  และผลการประเมินไม่ผ่าน 
  ม.ก. หมายถึง  การศึกษาโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้  ข.ร. 
(๒) ได้  ข.ป. 
(๓) ได้  ข.ส. 
(๔) ได้  ถ.ล. 
(๕) ได้  ถ.พ.   
(๖) ได้  ท. 
(๗) ได้  ม.ท. 
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ทํา 

ในรายวิชาใด  ให้สถาบันพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือในรายวิชานั้น
หรืออาจตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบที่สถาบันกําหนด 

ข้อ ๔๘ การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการศึกษา  

หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ 
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(๒) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตามข้อ  ๔๔  และ 
ข้อ  ๔๖  รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซํ้า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการศึกษาสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิต
มาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว 

(๓) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ดังนี้ 
 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษา

ตาม  (๒)  เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง  ๆ 
 (ข) ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ 

ผลการศึกษาตาม  (๒)  ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ ๔๙ ผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง  ต้องรับการประเมิน

ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา  หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่า 
ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน  (ม.ท.)  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย  ให้สถาบัน  และหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  ทั้งนี้  ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 

ผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกําหนด  
ให้ส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา  หากพ้นกําหนดให้
สถาบันหรือสถานประกอบการทําการตัดสินผลการศึกษา  ยกเว้นมีเหตุสุดวิ สัย  ให้สถาบันหรือ 
สถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้อาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้สถาบันหรือผู้ควบคุม
การฝึกทราบทุกราย 

ข้อ ๕๐ นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

ข้อ ๕๑ ให้ระดับผลการประเมิน  ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้ 
  ผ. หมายถึง ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพีผ่านเกณฑ์   
  ม.ผ. หมายถึง ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่ผ่านเกณฑ์ 

ส่วนที่  ๓ 
การตัดสินผลการศึกษา 

 
 

ข้อ ๕๒ การตัดสินผลการศึกษาให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 
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(๒) รายวิชาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ  ๑  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม 

(๓) เม่ือได้ประเมินผลการศึกษาแล้ว  นักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับ  ๐  (ศูนย์)  ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให้ศึกษาในแต่ละสาขาวิชา  ให้ศึกษา
ซํ้ารายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะศึกษาซํ้า  หรือศึกษารายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ให้ศึกษารายวิชาอ่ืนแทนให้ลงหมายเหตุว่าให้ศึกษาแทนรายวิชาใด   
ข้อ ๕๓ การตัดสินผลการศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ  ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขอ่ืน ๆ  

ที่สถาบันกําหนด 
(๒) ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อ ๕๔ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่ม  เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนน 

เฉล่ียสะสมให้สูงขึ้น  ให้สถาบันดําเนินการให้ศึกษาเพิ่มภายในเวลาที่เห็นสมควร 
การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้  ให้นับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา   
ข้อ  ๕๕ ให้สถาบันพิจารณาเกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาของนักศึกษา 

ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  หรือไม่น้อยกว่า  ๔๐  หน่วยกิต  

และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า  ๑.๗๕  ให้สถาบันพิจารณาว่า
ควรให้เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักศึกษา 

(๒) เม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หรือไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า  ๑.๙๐  ให้สถาบันพิจารณาว่า
ควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 

ส่วนที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการศึกษา 

 
 

ข้อ ๕๖ การโอนผลการศึกษา  ให้สถาบันที่รับนักศึกษาเข้าศึกษารับโอนผลการศึกษา 
ทุกรายวิชา  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน   
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ข้อ ๕๗ สถาบันจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอ่ืนซ่ึง  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรี  หรือจากหลักสูตรอ่ืนใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน  แต่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของ  
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน  ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดดังนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๗๕  และมีจํานวน 
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ระเบียบนี้   

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  สถาบันจะรับโอนผลการศึกษาหรือจะ
ทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

(๓) การขอโอนผลการศึกษาและหน่วยกิต  สถาบันจะรับโอนได้ไม่เกิน  ๓  ใน  ๔  ของจํานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

(๔) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับโอนผลการศึกษา  ต้องนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสมด้วย 
ข้อ ๕๘ การบันทึกผลการศึกษาตามข้อ  ๕๖  ข้อ  ๕๗  ลงในใบแสดงผลการศึกษา  ให้ใช้รหัสวิชา

และชื่อรายวิชาตามหลักสูตร  โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอ่ืนหรือจาก 
การเทียบรายวิชารหัสวิชาใด  ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 

ข้อ ๕๙ สถาบันจะอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษารายวิชาบางรายวิชาจากสถาบันแห่งอ่ืนในกรณี 
ที่สถาบันไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถาบันพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหา 
ของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถาบันทั้งสองแห่งทําความตกลงร่วมกันในการจัดสอนและรับโอน
ผลการศึกษา 

ข้อ ๖๐ ในกรณีสถาบันอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษาจากสถาบันแห่งอ่ืนตามข้อ  ๕๙  ให้สถาบัน
พิจารณารับโอนผลการศึกษาตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันที่นักศึกษาไปศึกษาและบันทึก 
ผลการศึกษาลงในใบแสดงผลการศึกษา  ให้ใช้รหัสวิชา  และชื่อรายวิชาของหลักสูตรของสถาบัน   
โดยระบุว่ารับโอนจากสถาบันแห่งอ่ืน  ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 

ข้อ ๖๑ นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือฝึกงานในสถานประกอบการ  หรือทํางาน
ในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าศึกษาหรือเข้าศึกษาแล้ว  แต่ขอไปศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานในสถานประกอบการ  
เพื่อนับจํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นได้  ตามหลักเกณฑ์ที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือ 
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปได้   
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ข้อ ๖๒ นักศึกษาที่สถาบันให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๕  แล้วสอบเข้าศึกษาใหม่ในสถาบันเดิม
หรือสถาบันแห่งใหม่ได้  ให้สถาบันรับโอนผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้  และได้
ระดับผลการศึกษาตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

ข้อ ๖๓ นักศึกษาที่ขอโอนผลการศึกษารายวิชาตามข้อ  ๕๗  หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันนั้นไม่น้อยกวา่  ๑  ภาคเรียน   

หมวด  ๔ 
การขอสําเร็จการศึกษาและการรับปริญญา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขอสําเร็จการศึกษาและการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 
 

ข้อ ๖๔ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ศึกษารายวิชาได้ครบตามหลักสูตร  และข้อกําหนดของสาขานั้น  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน   

๔  ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  หรือไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน  หรือถูกส่ัง 
พักการเรียนรวมเข้าด้วย 

(๒) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่าที่หลักสูตรกําหนดไว้  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๓) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต  และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อสถาบัน 
(๔) ต้องยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา  ภายใน  

๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น  ตามประกาศของสถาบัน 
(๕) นักศึกษาที่ไม่ดําเนินการตามข้อ  (๔)  จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 

ในแต่ละภาคเรียนนั้น  และจะต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นคําร้องขอ
สําเร็จการศึกษา 

ขอ้ ๖๕ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  โดยยื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียน
บัณฑิต  พร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ตามขั้นตอนที่สถาบันกําหนด 

ข้อ ๖๖ การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 
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ส่วนที่  ๒ 
ปริญญาเกียรตินิยม 

 
 

ข้อ ๖๗ สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจออกข้อบังคับ
กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
ได้ภายใต้แนวทางดังนี้ 

ลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันไม่ต่ํากว่า  ๗๒  หน่วยกิต   
(๑) สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ทั้งนี้  ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพัก

การศกึษาตามระเบียบนี้ 
(๒) ต้องไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าพอใช้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
(๓) นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  (๑)  และ  (๒)  ที่มีค่าระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๓.๗๕  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
(๔) นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  (๑)  และ  (๒)  ที่มีค่าคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่ต่ํากว่า  ๓.๕๐  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 
(๕) การเสนอช่ือรับปริญญาเกียรตินิยม  ให้สถาบันนําเสนอต่อสภาสถาบันในคราวเดียวกันกับ 

ที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคเรียนนั้น 
ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก 

ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย   
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


