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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัย และส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย หรือผู้อำ�นวยการส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าสถานศึกษาอืน่ ของรัฐและเอกชนทีจ่ ดั การอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.”
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“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักเรียน
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำ�การสอน การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกำ�หนดให้ ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน
“ภาคเรียนฤดูรอ้ น” หมายความว่า ช่วงเวลาทีจ่ ดั ให้เรียนหรือฝึกปฏิบตั ใิ นระหว่างภาคฤดูรอ้ นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทำ�หน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะแก่นักเรียน และให้
คำ�รับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลักโดยมีการกำ�หนดจุด
มุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำ�เร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในการกำ�หนดจุดหมาย รูปแบบ วิธกี ารศึกษา
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำ�เร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพทีเ่ กิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง
ในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำ�หนด
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำ�หน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทำ�หน้าที่สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ
“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทำ�หน้าที่นิเทศ ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
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“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�  ให้คำ�ปรึกษาติดตามผลการเรียน และ
ตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกำ�หนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำ�กับดูแล ตรวจสอบและ
ประกันคุณภาพผู้สำ�เร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะตลอดจนลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกำ�หนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดำ�เนินการประเมินภายใต้
เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการอำ�นวยการ ติดตามและ
กำ�กับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สภาพนักเรียน
ส่วนที่ ๑
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ ๖ ผู้เข้าเรียน ต้องสำ�เร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับสำ�หรับ
ผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวม เพื่อตัดสินการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๓) มีภูมิลำ�เนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(๖) สำ�หรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทำ�สัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า๑๕ ปีบริบูรณ์ และมีความ
ตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำ�หนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของ
โครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน
ดังนี้

ข้อ ๘ การรับผู้เข้าเรียน ให้ทำ�การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากำ�หนด ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติ

(๑) ทำ�การทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หากสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจะทำ�การทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดำ�เนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนด
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่
กำ�หนดและตามจำ�นวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำ�เนินการ หรือดำ�เนินการร่วมกันก็ได้
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำ�หนดตามความเหมาะสมของ
โครงการนั้น
ข้อ ๙ ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดยแพทย์ปริญญา
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ส่วนที่ ๓
การเป็นนักเรียน
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าเรียนการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบ จะมีสภาพนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักเรียนของสถานศึกษา
สำ�หรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทำ�สัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการโดยผู้ปกครองมาให้คำ�รับรองด้วย
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน และการทำ�สัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทำ�ด้วยตนเอง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสำ�เร็จการ
ศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกำ�หนดโดยชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
สถานศึกษากำ�หนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คำ�รับรองและทำ�
หนังสือมอบตัว
ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทำ�หนังสือมอบตัวหรือดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้สถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบแนวทางและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน
ข้อ ๑๑ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำ�ตัวให้แก่นักเรียน
บัตรประจำ�ตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักเรียนรหัสประจำ�ตัวนักเรียน เลขประจำ�ตัว
ประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำ�การแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของ
นักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ�  แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของ
นักเรียน
ให้ประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วนบัตรประจำ�ตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับ
ระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจำ�ตัวหมดอายุ ในระหว่างที่ยังมี
สภาพนักเรียน ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจำ�ตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการเรียน ให้คำ�ปรึกษาติดตามผลการเรียน และ
ตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ
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ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ข้อ ๑๓ การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ ๕๙ หรือข้อ ๖๐
(๓) ลาออก
(๔) ถึงแก่กรรม
(๕) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการเกินกว่า ๑๕ วัน ซึ่งสถาน
ศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษา
เล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่ยื่นคำ�ขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำ�หนดลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพตามข้อ ๑๙
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข้อ ๒๘
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคำ�พิพากษาของศาลถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดทีไ่ ด้กระทำ�โดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๖ หรือข้อ ๗
ข้อ ๑๔ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ ๑๓ (๓), ๑๓ (๕) ก, ๑๓ (๕) ข, และ ๑๓ (๕) ค ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อกลับ
เข้าเรียนในสถานศึกษา หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่นคำ�ร้องขอต่อสถานศึกษาแห่งนั้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวัน
พ้นสภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้รับเข้าเรียนได้
ข้อ ๑๕ การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ ๑๔ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(๓) ให้นำ�จำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้มานับรวม เพื่อพิจารณา
ตัดสินการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ส่วนที่ ๕
การพักการเรียน
ข้อ ๑๖ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อมีเหตุจำ�เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม
หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจำ�การให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนำ�ปลด
(๔) เหตุจำ�เป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีทม่ี นี กั เรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตัง้ แต่ตน้ ปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
อาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๗ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคำ�ขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สำ�หรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือ
การฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้น จะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๘ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทำ�หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักเรียนโดยตรง
ข้อ ๑๙ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกำ�หนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคำ�ขอ
กลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำ�หนดหากพ้นกำ�หนดนี้ ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
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ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองการลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๒๑ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมา
ตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน
ข้อ ๒๒ ให้สถานศึกษากำ�หนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด
สถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกำ�หนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๒๓ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนใน
สถานศึกษา
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๔ สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๖ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำ�หนดในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลง
ทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนให้สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
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ข้อ ๒๗ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำ�หนดตามข้อ ๒๔ ก็ได้โดยให้สถานศึกษากำ�หนดวันสิ้นสุด
การลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักเรียนต้องเสียค่าปรับตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษา
กำ�หนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๘ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อ
รักษาสภาพภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
ข้อ ๒๙ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนปกติ สำ�หรับการลงทะเบียน
เต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนปกติ สำ�หรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำ�หรับการ
ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ทั้งนี้ นับรวมกิจกรรม ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาค
เรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่กำ�หนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจำ�เป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำ�ได้ แต่ต้องไม่กระทบ
ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๐ นักเรียนที่โอนผลการเรียนรู้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำ�นวนหน่วยกิตที่
ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทและสาขาวิชา
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๓๑ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทำ�ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียนหรือภายใน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทำ�ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือ
ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทำ�ได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนประจำ�รายวิชา
ข้อ ๓๒ การถอนรายวิชาภายในกำ�หนด ตามข้อ ๓๑ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน
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การถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนดตามข้อ ๓๑ และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.”
ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๓ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมความรู้ โดยไม่นับจำ�นวน
หน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
ข้อ ๓๔ เมื่อได้ทำ�การวัดผลและการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่านให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสำ�หรับการเรียนรายวิชา
นั้นโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวม เพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน
ข้อ ๓๕ ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ
๘๐ ของเวลาเปิดเรียนเต็มสำ�หรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ยกเว้นการศึกษานอกระบบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไปได้ นักเรียนที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน
ตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ตามข้อ ๗๐ ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ ๓๖ การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นำ�เวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพใน
ภาคเรียนนั้นมารวมกัน
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รวมกัน

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นำ�เวลาเรียนที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมา
(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน

ข้อ ๓๗ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด สถานศึกษาอาจ
อนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณี ต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความ
ยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(๔) มีความจำ�เป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจำ�เป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๘ นักเรียนที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องยื่นคำ�ร้องพร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อ
สถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถกระทำ�ได้ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียนให้สถานศึกษาทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักเรียน
ข้อ ๓๙ นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกำ�หนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของ
ภาคเรียนถัดไป
ข้อ ๔๐ ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกำ�หนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษากำ�หนดวันประเมินไว้ในหนังสืออนุญาตให้เลื่อนการ
ประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทำ�ได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนซึ่งพร้อมที่จะรับการประเมินยื่นคำ�ร้องต่อสถานศึกษาเพื่อขอเข้ารับการ
ประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันกำ�หนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของ
ภาคเรียนถัดไป หากพ้นกำ�หนดนี้ให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการเรียนและให้สถานศึกษาทำ�การประเมินตัดสินผลการเรียน
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หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน

หลักสูตร

ข้อ ๔๑ ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๒ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้ถือตามที่กำ�หนดไว้ใน

ข้อ ๔๓ ให้สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทำ�การประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา สำ�หรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครู
นิเทศก์ร่วมกันประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๔ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดำ�เนินการส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๕ การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยดำ�เนินการประเมินตามสภาพจริงต่อ
เนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชาโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
จัดให้มกี ารประเมินเพือ่ พัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน โดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรม
และงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสำ�คัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
ให้ด�ำ เนินการประเมินผลการเรียนนักเรียนทีเ่ รียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ
ตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก์กำ�หนด
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ข้อ ๔๖ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
๔.๐
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
๓.๕
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
๓.๐
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.๕
หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
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 เนื่องจากมีเวลาเรียนตํ่ากว่า
ร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป.
หมายถึง
ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร
ข.ส.
หมายถึง
ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มเี หตุผลสมควร
ถ.ล.
หมายถึง
ถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น.
หมายถึง
ถอนรายวิชาภายในกำ�หนด
ท.
หมายถึง
ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ�
ม.ส.
หมายถึง
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งหรือไม่ส่งงานอันเป็น
ส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำ�หนดด้วยเหตุสุดวิสัย
ม.ท.
หมายถึง
ไม่ ส ามารถเข้ า รั บ การประเมิ น ทดแทนการประเมิ น ส่ ว นที่ ข าดของรายวิ ช าที่ ไ ม่
สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ.
หมายถึง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำ�หนดหรือผลการประเมินผ่าน
ม.ผ.
หมายถึง
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก.
หมายถึง
การเรียนโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และผลการประเมินผ่าน
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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 นักเรียนที่ทำ�การทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทำ�ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษา
พิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือในรายวิชานั้นหรืออาจตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการ
ตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำ�หนดตามความร้ายแรง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๐ การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้น�ำ ผลบวกของผลคูณระหว่างจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารด้วยผลบวกของจำ�นวนหน่วยกิต
ของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำ�แหน่งไม่ปัดเศษ
(๒) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๘ รายวิชาที่นักเรียนเรียนซํ้า
เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจำ�นวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
(๓) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคเรียน คำ�นวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม (๒) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำ�นวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียนตาม (๒) ตั้งแต่สองภาค
เรียนขึ้นไป
ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมินทดแทนส่วนที่ขาดภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำ�หนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียน
ถัดไป
ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำ�หนดให้ส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน
๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำ�หนดให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการทำ�การตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมี
เหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
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กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
ข้อ ๕๒ นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ ๕๓ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้
ผ่าน
หมายถึง
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่าน
หมายถึง
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดำ�เนินการ ดังนี้
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(๒) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจำ�นวน
หน่วยกิตสะสม
(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนตก ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๖ ให้รับการประเมินใหม่ได้ ๑ ครั้ง ภายใน
ระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกำ�หนด ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กำ�หนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ำ�รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชา
เลือก จะเรียนซํ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จำ�นวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ศึกษาแทน
(๔) การประเมินใหม่ ตาม (๓) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน ๑
(๕) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๐ (ศูนย์) ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๔๘ (๑) ถึงข้อ ๔๘ (๖) และ
ข้อ ๔๙ ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กำ�หนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ำ�รายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะเรียนซํ้า
หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ. ๑ ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
(๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา
(๒) ได้จำ�นวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
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(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
(๔) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียนโดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
หากนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมต่�ำ กว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาทีจ่ ดั กิจกรรมในภาคเรียนใดโดยเหตุสดุ วิสยั ให้สถานศึกษา
พิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ
เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผล
การเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย
ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร
สำ�หรับนักเรียนที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือว่ามีผลตามความ
ใน (๔)
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสภาสถาบันการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำ�เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร
ข้อ ๕๗ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำ�รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำ�กว่า ๒.๐ หรือ เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็น
รายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้นให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดำ�เนินการให้เรียนซํ้าหรือ
เรียนแทนภายในเวลาก่อนสำ�เร็จการศึกษา
การเรียนซํ้ารายวิชา ให้นับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชา
ที่เรียนแทนเป็นจำ�นวนหน่วยกิตสะสมการนับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำ�เมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป
เท่านั้น
รายวิชาที่เรียนซํ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียนตํ่ากว่า ๒ ตามเดิม ยกเว้นการได้
ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๙
ข้อ ๕๘ กรณีตามข้อ ๕๗ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซํ้าให้นับจำ�นวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียง
ครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ ๕๙ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิตและได้รับการประเมินใหม่แล้วหากได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๕๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
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เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า ๗๕ หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๖ ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิตและได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
ข้อ ๖๐ นักเรียนที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซ้ำ�  หรือเรียนแทนรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน ๐
(ศูนย์) หรือระดับผลการเรียนต่ำ�กว่า ๒.๐ หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มาเป็นเวลารวม ๘ ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำ�เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๒
ภาคเรียนนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมเข้าด้วย
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ ๖๑ การโอนผลการเรียนสำ�หรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือ
รายวิชาตามข้อ ๖ วรรคสอง ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน
ตํ่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทำ�การประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๒ ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานศึกษา ถ้านักเรียนมีผลการเรียนระดับ ๐ (ศูนย์) ในรายวิชาใด และมีสิทธิได้รับการประเมิน
ใหม่ ข้อ ๕๔ (๓) ให้สถานศึกษาที่นักเรียนเรียนอยู่ก่อน ดำ�เนินการประเมินใหม่ให้แก่นักเรียนผู้นั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาที่
รับเข้าเรียนดำ�เนินการประเมินใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำ�กว่า ๒.๐ ให้สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทำ�การประเมินใหม่ ถ้ามีผลตามเกณฑ์
มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
(๓) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือจะทำ�การประเมินใหม่แล้ว จึงรับ
โอนรายวิชานั้นก็ได้

Lampang Technical College LTC 81
ข้อ ๖๔ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการได้ ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐และมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะทำ�การประเมินใหม่แล้ว
จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๕ การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลภาคเรียนแรกที่เข้าเรียน
ในกรณีที่มีคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการถ่ายโอนผลการ
เรียนเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามคำ�สั่ง ระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
ข้อ ๖๖ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๖๑ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๔ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการ
เทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกำ�หนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๖๗ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่นในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถ
เปิดทำ�การสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษา
ทั้งสองแห่งทำ�ความตกลงร่วมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๘ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๗ ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผล
การเรียน ดังนี้
(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำ�กว่า ๒.๐ สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทำ�การประเมินใหม่เมื่อได้ผลตามเกณฑ์
มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียนการบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่งอื่น รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อ
กำ�หนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๖๙ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๖๑ ข้อ ๖๓ ข้อ ๖๔ และข้อ ๖๘ ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมิน
ใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
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ข้อ ๗๐ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการหรือทำ�งานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว
หรือมีความรูใ้ นรายวิชาตามหลักสูตรนีม้ าก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอไปเรียนหรือฝึกปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ จะขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมสำ�หรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจำ�นวน
หน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน
นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ ๗๑ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๙ หรือข้อ ๖๐ แล้วสอบเข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรือ
สถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาทีย่ งั ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตัง้ แต่ ๒.๐ ขึน้ ไป
ข้อ ๗๒ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๖๑ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๔ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๗๐ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓
ของจำ�นวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
นักเรียนที่เทียบโอนผลการเรียนรู้ ต้องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
หมวด ๔
เอกสารการศึกษา
ข้อ ๗๓ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจำ�ตัวนักเรียนตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้ ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า “ปพ. ๑ ปวช. .. ” และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทำ� “ปพ.๑ ปวช. ..” ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ� ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) แบบรายงานผลการเรียนของผูท้ ส่ี �ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ปพ. ๓ ปวช. .. )
ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(๓) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้
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(๔) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกีย่ วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่ นอกเหนือจาก ปพ. ๑ ปวช. .. และ ปพ. ๓
ปวช. .. สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน
(๕) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
ข้อ ๗๕ ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา
ข้อ ๗๖ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำ�ตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๗๗ ให้ใช้สำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑ ปวช. .. ) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียนแทนใบสุทธิ และใบรับรองตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา
ข้อ ๗๘ การทำ�สำ�เนา ปพ. ๑ ปวช. .. จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสำ�เนาเอกสารตามต้นฉบับแล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สำ�เนา
ถูกต้อง”
ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การแทนลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนา พร้อมทั้ง วัน เดือน ปีที่ออกสำ�เนา
และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกำ�กับที่รูปถ่าย
ข้อ ๗๙ ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา ให้สถานศึกษาออก
ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน หรือสำ�เนาปพ. ๑ ปวช. .. แล้วแต่กรณี ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้
สถานศึกษากำ�หนดวันหมดอายุไว้ด้วยถ้านักเรียนต้องการให้รับรองพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ ๓ สถานศึกษาจะถ่ายสำ�เนา รบ. ๑ ต หรือ ปพ. ๑-๓ และรับรองสำ�เนาให้ไปก็ได้
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๐ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการเรียนการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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