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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ สมควรออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช ๒๕๕๗
หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ใช้อกั ษรย่อว่า “ปวส.”
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน ที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานทีม่ สี ถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนีอ้ ยูใ่ นสังกัด หรือในความควบคุม
ดูแล
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“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับ สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรนี้
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำ�การสอน โดยกำ�หนดให้ ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน
ภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
“ภาคเรียนฤดูรอ้ น” หมายความว่า ช่วงเวลาทีส่ ถานศึกษาเปิดทำ�การสอนในช่วงปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทำ�หน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะแก่นักศึกษาและให้คำ�
รับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก โดยมีการกำ�หนดจุด
มุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ การสำ�เร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในการกำ�หนดจุดมุง่ หมาย รูปแบบ วิธกี ารศึกษา
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำ�เร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล แต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพทีเ่ กิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำ�หน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทำ�หน้าที่สอน ฝึก อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำ�หนด
“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทำ�หน้าที่นิเทศ ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�แก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
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“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�  ให้คำ�ปรึกษา ติดตามผลการเรียน และ
ตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกำ�หนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการกำ�กับดูแล ตรวจสอบและ
ประกันคุณภาพผู้สำ�เร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกำ�หนดเกณฑ์ การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดำ�เนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่
เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบ ในการอำ�นวยการ ติดตาม
และกำ�กับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สภาพนักศึกษา
ส่วนที่ ๑

พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ ๖ ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือสำ�เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา และสาขาวิชาที่กำ�หนด หรือสำ�เร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชา ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน ให้ครบตามที่กำ�หนดใน
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
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ความข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสำ�หรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา โดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวม
เพื่อตัดสินการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๓) มีภูมิลำ�เนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๖) สำ�หรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทำ�สัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำ�กว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และมีความ
ตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผูเ้ ข้าเรียนตามโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำ�หนดคุณสมบัตเิ พิม่ เติมได้ ตามความเหมาะสมของโครงการนัน้
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ ๘ การรับผู้เข้าเรียน ให้ทำ�การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากำ�หนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ทำ�การสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หากสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจะทำ�การสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดำ�เนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนด
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่
กำ�หนดและตามจำ�นวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำ�เนินการ หรือดำ�เนินการร่วมกันก็ได้
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การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ ที่กำ�หนดตามความเหมาะสมของ
โครงการนั้น
ข้อ ๙ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ การคัดเลือก
ส่วนที่ ๓
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา
สำ�หรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทำ�สัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทำ�สัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทำ�ด้วยตนเองพร้อมทั้ง แสดงหลักฐานการสำ�เร็จการ
ศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกำ�หนด โดยชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากำ�หนด ทั้งนี้ ให้
เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คำ�รับรองและทำ�หนังสือมอบตัว
ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทำ�หนังสือมอบตัว หรือดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทาง การเรียน และกฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำ�ตัวให้แก่นักศึกษา
บัตรประจำ�ตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษา รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา เลขประจำ�ตัว
ประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำ�การแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของ
นักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ� แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของ
นักศึกษา ให้มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจำ�ตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้า
บัตรประจำ�ตัวหมดอายุ ในระหว่างทีย่ งั มีสภาพนักศึกษา ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบตั รเป็นปี ๆ ไป และให้สง่ คืนบัตรประจำ�ตัวต่อสถานศึกษา
เมื่อพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา
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สถานประกอบการจะใช้บัตรประจำ�ตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการเรียน ให้คำ�ปรึกษา ติดตามผลการเรียน และ
ตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๓ การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(๑) สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ลาออก
(๓) ถึงแก่กรรม
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรม
อย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ หรือรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ข. ไม่ยน่ื คำ�ร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ถัดจากวันครบกำ�หนดลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๑๙
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๒๖
ง. ได้รับโทษจำ�คุก โดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิด ที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความ
ผิดลหุโทษ
จ. ขาดพื้นความรู้ ตามข้อ ๖
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามข้อ ๗
ช. พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๕๗
ซ. พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๕๘
ข้อ ๑๔ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ ๑๓ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะต้องยื่น
คำ�ร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้
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ข้อ ๑๕ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๑๔ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ให้นำ�รายวิชาและจำ�นวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสำ�เร็จการศึกษาด้วย
ส่วนที่ ๕
การพักการเรียน
ข้อ ๑๖ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา ลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็น
สมควร เมื่อมีเหตุจำ�เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วม
ประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคำ�รับรองของแพทย์ปริญญา
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจำ�การให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนำ�ปลด
(๔) เหตุจำ�เป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่เห็นสมควร
นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชำ�ระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษา
กำ�หนด แต่ถ้านักศึกษาได้ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนสำ�หรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องชำ�ระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสำ�หรับ
ภาคเรียนนั้นอีก
ข้อ ๑๗ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคำ�ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา โดยมี
ผูป้ กครองเป็นผูร้ บั รอง สำ�หรับผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะจะมีผรู้ บั รองหรือไม่กไ็ ด้ เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนัน้
จะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ข้อ ๑๘ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทำ�หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักศึกษาโดยตรง
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ข้อ ๑๙ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกำ�หนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคำ�ร้อง
ขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวัน
ครบกำ�หนด หากพ้นกำ�หนดนี้ ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษาเว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๒๐ นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผปู้ กครองเป็นผูร้ บั รองการลาออก เว้นแต่ผทู้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะ
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามา
ตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน
ข้อ ๒๒ ให้สถานศึกษากำ�หนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด
สถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกำ�หนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๒๓ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๔ สถานศึกษาต้องกำ�หนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จ ก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกำ�หนดตามข้อ ๒๔ ก็ได้ โดยให้สถานศึกษากำ�หนดวันสิ้นสุด
การลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่ วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
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การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องชำ�ระค่าปรับตามที่สถานศึกษากำ�หนด
ข้อ ๒๖ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากำ�หนดตามข้อ ๒๕ ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพ
นักศึกษา ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก วันสิ้นสุดการลงทะเบียน
ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๘ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด พร้อมทั้งชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน
รายวิชาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากำ�หนด
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่น มาลงทะเบียนแทน ให้หัวหน้าสถาน
ศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้
ต้องชำ�ระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๒๙ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต สำ�หรับการเรียนแบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาค
เรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สำ�หรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒
หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจำ�เป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจาก เกณฑ์ข้างต้น อาจทำ�ได้แต่
ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๐ นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสำ�เร็จ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
นักศึกษาทีข่ อเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในสถานศึกษาทีข่ อสำ�เร็จการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำ�นวนหน่วยกิตทีร่ ะบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนทีส่ ถานศึกษากำ�หนด
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๓๑ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทำ�ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน หรือภายใน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทำ�ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
หรือภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน

94 LTC Lampang Technical College

การถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทำ�ได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนประจำ�รายวิชา
ข้อ ๓๒ การถอนรายวิชาภายในกำ�หนด ตามข้อ ๓๑ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
การถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนดตามข้อ ๓๑ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร ให้ลงอักษร “ถ.น.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๓ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็น การเสริมความรู้ โดยไม่นับจำ�นวน
หน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
ข้อ ๓๔ เมื่อได้ทำ�การวัดและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านให้บันทึก
“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมิน ไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการสิ้น
สุดสำ�หรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๕ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเปิดเรียนเต็มสำ�หรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นอย่างแท้จริงหัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึง่ จะขอประเมินเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ ตามข้อ ๖๖
ในภาคเรียนนั้นมิได้
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ข้อ ๓๖ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นำ�เวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน ที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียน
เดียวกัน ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นำ�เวลาเรียนที่เรียน กับครูผู้สอนหรือครูฝึก
ทุกคนมารวมกัน
(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๗ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด หัวหน้าสถานศึกษาอาจ
อนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อน หรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับ
ความยินยอมจากสถานศึกษา
(๔) มีความจำ�เป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความ
จำ�เป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ต้องยื่นคำ�ร้อง พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถาน
ศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถกระทำ�ได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ในช่อง “ผลการเรียน” และให้
นักศึกษาเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียน หากไม่สามารถดำ�เนินการได้ให้หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในกำ�หนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา
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หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน

หลักสูตร

ข้อ ๓๙ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๐ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้ถือตามที่กำ�หนดไว้ใน

ข้อ ๔๑ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทำ�การประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุด
การเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สำ�หรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกันประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๒ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดำ�เนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน

ข้อ ๔๓ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และงานที่มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่ง
ครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
๔.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
๓.๕ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
๓.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.๕ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
๒.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
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๑.๕ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
๑.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
๐
หมายถึง
ผลการเรียนต่ำ�กว่าเกณฑ์ (ตก)
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจาก มีเวลาเรียนต่ำ�กว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
		
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
		
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลสมควร
		
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลสมควร
		
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำ�หนด
		
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ�
		
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนือ่ งจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน โดยได้รบั อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำ�หนด
		
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา ที่สถานศึกษากำ�หนด
		
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำ�หนดหรือผลการประเมินผ่าน
		
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
		
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษา ตามหลักสูตร และผลการประเมิน
ผ่าน
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น 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.
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ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ทำ�การทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ�ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษา
พิจารณาดำ�เนินการ ดังนี้
(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชา
นั้นหรือ
(๓) ดำ�เนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษา
กำ�หนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๘ การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้นำ�ผลบวกของผลคูณระหว่างจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียนหารด้วยผลบวกของจำ�นวน
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำ�แหน่งไม่ปัดเศษ
(๒) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๖ สำ�หรับรายวิชาที่
นักศึกษาเรียนซํ้า เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจำ�นวนหน่วยกิตตามข้อ ๔๙
(๓) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคเรียน คำ�นวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คำ�นวณจากรายวิชาทีเ่ รียนมาทัง้ หมดและได้ระดับผลการเรียน ตัง้ แต่สองภาคเรียนขึน้ ไป
ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำ�รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ำ�กว่า ๒.๐ หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็น
รายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้นให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการดำ�เนินการให้เรียนซํ้าหรือ
เรียนแทนภายในเวลาก่อนสำ�เร็จการศึกษา
การเรียนซํ้ารายวิชา ให้นับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชา
ที่เรียนแทนเป็นจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
การนับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำ�เมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไปเท่านั้น
รายวิชาที่เรียนซํ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน ตํ่ากว่า ๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการ
ได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๗ (๒) หรือ (๓)
ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ ๔๙ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำ� ให้นับจำ�นวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียง
ครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจำ�นวน หน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
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ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด ให้
สถานศึกษาบันทึก “ม.ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๗ (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเป็นรายๆ ไป
กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตามกำ�หนด ให้นักศึกษาส่งงานนั้น
ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถดำ�เนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มี
อยู่เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นที่หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดำ�เนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำ�หนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป
ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำ�หนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สำ�นักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากำ�หนด
นักศึกษาจะมีสิทธิ์สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด
ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน
ตามแผนการเรียนทีส่ ถานศึกษากำ�หนดโดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาทีจ่ ดั กิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่าน ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อ
กิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน” ซึ่งหมายถึง “ผ่าน”
หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วน
ที่นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด เมื่อนักศึกษาดำ�เนินการครบถ้วนแล้วถือว่า
ประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง “ผ่าน”
ถ้านักศึกษาดำ�เนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ.” ซึ่งหมายถึง “ไม่ผ่าน”
ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบ
การจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ

100 LTC Lampang Technical College

ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดำ�เนินการ ดังนี้
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจำ�นวนหน่วยกิต ของรายวิชานั้นเป็น
จำ�นวนหน่วยกิตสะสม
(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก
จะเรียนซํ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จำ�นวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เรียนแทน และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผล
การเรียน ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) ได้รายวิชาและจำ�นวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวติ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วน
ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำ�หนด
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำ�หนด
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๕๗ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษา
พิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้
เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ ๕๘ นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม ๔ ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำ�เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ให้เรียนได้ไม่เกิน ๘ ภาคเรียนนับตั้งแต่
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน

Lampang Technical College LTC 101
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน ที่สถานศึกษากำ�หนดแล้ว แต่
ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้อ ๕๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ให้
เรียนได้ไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียนนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนสำ�หรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรนี้ ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผล
การเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทำ�การประเมินใหม่จนเห็นว่าได้
ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ำ�กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ ๗๕ และมีจำ�นวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนหรือจะทำ�การประเมินใหม่
แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนภาค
เรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน
ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตาม
หลักสูตรนี้ โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นกั ศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอืน่ ในกรณีทส่ี ถานศึกษาไม่สามารถ
เปิดทำ�การสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษา
ทั้งสองแห่งทำ�ความตกลงร่วมกัน ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๓ ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผล
การเรียน ดังนี้
(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
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เรียน

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า ๒.๐ สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี้ โดยระบุว่ารับโอนผลการ

ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตาม ข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่
สูงไปกว่าเดิม
ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ หรือทำ�งานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว
หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมสำ�หรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของ
จำ�นวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำ�หนด
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำ�หนด
ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วสอบ เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรือ
สถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่
๒.๐ ขึ้นไป
หมวด ๔
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ข้อ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษา ตามข้อ ๖ วรรคสอง ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตามที่กำ�หนด
ไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา พร้อมชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่สถานศึกษากำ�หนด หรืออนุญาตให้ไปเรียนจาก
สถานศึกษาอื่นที่เปิดสอนรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ตามข้อ ๖๖ ก็ได้
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ข้อ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่าน โดยให้บันทึก “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกรายวิชา
หมวด ๕
เอกสารการศึกษา

ตลอดไป

ข้อ ๗๐ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า “รบ. ๑ ปวส. ๕๗” และต้องเก็บรักษาไว้

การจัดทำ�  “รบ. ๑ ปวส. ๕๗” ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ�  ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้า
สถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำ�เร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้และต้องเก็บรักษาไว้
ตลอดไป
การจัดทำ�ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทำ� ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช ๒๕๕๗
(รบ. ๒ ปวส. ๕๗) ตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้และเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(๔) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้
(๕) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นนอกเหนือจาก รบ. ๑ ปวส. ๕๗
และ รบ. ๒ ปวส. ๕๗ สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา
(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กำ�หนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำ�ตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน
ข้อ ๗๓ ให้ใช้สำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑ ปวส. ๕๗) และสำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
(TRANSCRIPT) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
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ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาออกสำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑ ปวส. ๕๗) สำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษา
อังกฤษ (TRANSCRIPT) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ข้อ ๗๕ การทำ�สำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑ ปวส. ๕๗) และสำ�เนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
(TRANSCRIPT) จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสำ�เนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สำ�เนาถูกต้อง” หรือ “CERTIFIED
TRUE COPY”
ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การแทนลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนา พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ออกสำ�เนา
และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกำ�กับ ที่รูปถ่าย
ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออก
ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน แล้วแต่กรณีใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากำ�หนดวันหมด
อายุไว้ด้วย
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษากำ�ลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๔
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่านักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

