ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พ.ศ. 2547
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2546 แลว จึงสมควรออกระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาใหสอดคลองกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ขอ 3. ตั้งแตวันที่ใชระเบียบนี้ ใหยกเลิก บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดใน
สวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ขอ 5. ในระเบียบนี้
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” เรียกชื่อยอวา “ปวส.” หมายความวา การศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
“ผูเขาเรียน” หมายความวา ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝกอาชีพกับ
สถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและทําสัญญาการฝกอาชีพ
กับสถานประกอบการ
“ภาคเรียน" หมายความวา ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนตอปการศึกษา
“ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา ชวงเวลาที่จัดใหเรียน หรือฝกปฏิบัติ ในระหวาง
ภาคฤดูรอน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม
/ ผูปกครอง…
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“ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและ
ใหความอุปการะแกนักศึกษา และใหคํารับรองแกสถานศึกษา และหรือ สถานประกอบการวาจะปกครอง
ดูแลความประพฤติของนักศึกษาในระหวางที่เรียนอยูในสถานศึกษาและฝกอาชีพในสถานประกอบการ
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือ ผูอํานวยการสถานศึกษา
“หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยูในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา การจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ กําหนดใหมีการเรียนภาคทฤษฎี หรือ
ภาคปฏิบัติพื้นฐานบางสวนที่สถานศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหลงวิทยาการที่เขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
“ผูควบคุมการฝก” หมายความวา ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่
ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพ
ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
“ครูฝก” หมายความวา ผูทําหนาที่ สอน ฝก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝกอาชีพ” หมายความวา การเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
“การเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย” หมายความวา การเรียนการสอน
อาชีวศึกษาดวยการจัดการและบริหารสื่อการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ถายทอด สนับสนุน หรือ ปฏิสัมพันธผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และนักศึกษาสามารถใชทรัพยากร
การเรียนรูตาง ๆ ไดสะดวก รวดเร็ว ไมจํากัดเวลา สถานที่ หรือ ความจํากัดของตัวผูเรียน
ขอ 6. ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด 1
สภาพนักศึกษา
สวนที่ 1
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน
ขอ 7. ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา
หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ผูเขาเรียนที่ไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางานที่กําหนด ตองผานการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่กําหนดใน
หลักสูตรแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ความขอนี้ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา หรือบางรายวิชา หรือบางตอน
ของรายวิชา โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและ
รับประกาศนียบัตร แตสถานศึกษาอาจพิจารณาประเมินพื้นความรูความสามารถเปนราย ๆ ไปก็ได
ขอ 8. ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบรอย
(2) มีรางกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
(3) ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรงตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ถาเคยถูกลงโทษใหออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอยางรายแรง จะตอง
พนสภาพนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครเขาเรียน
(5) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง โดยมีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือหลักฐาน
ของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
ในกรณีที่ไมมีหลักฐานดังกลาวขางตน ใหใชทะเบียนประวัติเด็กที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย หลักฐาน วัน เดือน ปเกิด ในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา
(6) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(7) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(8) สําหรับผูเขาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพ ตองมีอายุ
ไมต่ํากวา 17 ป บริบูรณ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผูเขาเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย ตองเปนผูมี
ความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธผานเครือขายคอมพิวเตอร
/ กรณี…
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กรณีที่มีผูเขาเรียนตามโครงการอื่น อาจกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ของโครงการนั้น
สวนที่ 2
การรับผูเขาเรียน
ขอ 9. การรับผูเขาเรียน ใหทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหทําการทดสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของ
สถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ หากสถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบ
ความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และหรือสอบปากเปลาดวยก็ได
(2) ใหสถานศึกษาทุกแหงประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ
ตามวัน และเวลาที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด
(3) ถาเหตุการณเกี่ยวกับการสอบเปนไปโดยปกติ ใหสถานศึกษาเก็บรักษา
เอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันประกาศผลการสอบ
การรับผูเขาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกนักศึกษาเอง ตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ไดตกลงรวมกันกับสถานศึกษา หรือจะมอบให
สถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกันก็ได
การรับผูเขาเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย ใหสถานศึกษา
รับสมัครผูเรียนทั้งที่สถานศึกษา และผานระบบเครือขาย
การรับผูเขาเรียนตามโครงการอื่นโดยการคัดเลือก ใหคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ขอ 10. ใหมีการตรวจรางกายเฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก หรือไดรับการคัดเลือกโดย
แพทยปริญญา
สวนที่ 3
การเปนนักศึกษา
ขอ 11. ผูเขาเรียนจะมีสภาพนักศึกษา เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถานศึกษา
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และทําสัญญา
การฝกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนและการทําสัญญาการฝกอาชีพ ตองกระทําดวยตนเองพรอมทั้งแสดงหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษา และสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ
/ ตามระเบียบ…
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ตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ทั้งนี้ ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคเรียน มีผูปกครองซึ่งสถานศึกษา
เชื่อถือมาใหคํารับรอง และทําใบมอบตัว เวนแตผูเขาเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาจะใหผูปกครองมา
ทําใบมอบตัวหรือไมก็ได
สําหรับนักศึกษาที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองใหผูปกครองมาใหคํารับรองและ
ทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการดวย
ใหสถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาและผูปกครอง เพื่อใหทราบแนวทางและ
กฎเกณฑตาง ๆ ในการเรียน
ขอ 12. ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษา
บัตรประจําตัว ตองระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักศึกษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหนาสถานศึกษา
หรือผูไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวม
แวนตาสีดํา แตงเครื่องแบบนักศึกษา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือชื่อของนักศึกษา
ใหประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถายของนักศึกษา โดยใหติดที่รูปถาย
บางสวน
บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้น แตตอง
ไมเกิน 2 ป นับแตวันออกบัตร ถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพนักศึกษาใหสถานศึกษา
ตออายุบัตรเปนป ๆ ไป
นักศึกษาที่เรียนเปนบางเวลาหรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา ถามีบัตรประจําตัว
ที่ใชไดผลตามความประสงคของสถานศึกษาอยูแลว สถานศึกษาก็ไมตองออกบัตรประจําตัวใหอีก
สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให หรือจะออกใหใหม
ตามความตองการของสถานประกอบการก็ได
ขอ 13. ใหสถานศึกษาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน
ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนักศึกษา และใหสถานประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการฝกของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ
สวนที่ 4
การพนสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ขอ 14. การพนสภาพนักศึกษา ใหปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
/ (2) ตามขอ 25….
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(2) ตามขอ 25. หรือ ขอ 26. แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
(3) ลาออก
(4) ถึงแกกรรม
(5) สถานศึกษา สั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝกอาชีพติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยสถานศึกษา
และหรือสถานประกอบการ พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวา
ไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียน หรือรับการฝกอาชีพ
ข. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ 28. แหงระเบียบนี้
ค. ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หรือของทางราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรง จนเปนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแกสถานศึกษา หรือ
ประพฤติตนเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ง. ตองโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรูหรือคุณสมบัติของผูเขาเรียน ตามที่กําหนดไวในขอ 7.
หรือขอ 8. แหงระเบียบนี้ ขอใดขอหนึ่ง
ขอ 15. ผูที่พนสภาพนักศึกษา ตามขอ 14 (3) , 14 (5) ก , 14 (5) ข และขอ 21. ถาประสงคจะ
ขอคืนสภาพเพื่อกลับเขาเรียนในสถานศึกษา หรือฝกอาชีพในสถานประกอบการ จะตองยื่นคํารองขอตอ
สถานศึกษาแหงนั้นภายใน 1 ป นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักศึกษา เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
ก็ใหรับเขาเรียนได
ขอ 16. การขอคืนสภาพเพื่อกลับเขาเรียนตามขอ 15. ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน เวนแตกลับเขาเรียน
ในภาคเรียนเดียวกัน
(2) ตองเรียนตามหลักสูตรที่ใชอยูในขณะนั้น
(3) ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ประเมินไดไว และเปนรายวิชาที่ยังปรากฏ
อยูในหลักสูตรนี้มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 5
การพักการเรียน
ขอ 17. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตใหนักศึกษาลาพัก
/ การเรียน…
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การเรียน หรือฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
(1) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา หรือดูงาน หรือเปนตัวแทนของ
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเขารวมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม
(2) เจ็บปวยตองพักรักษาตัว
(3) เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะ
พิจารณาเห็นสมควร
นักศึกษาที่ลาพักการเรียนตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษา ตามที่กําหนดไวในระเบียบ
วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา แตถานักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวนสําหรับภาคเรียน
นั้นแลว ก็ไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก
ถามีนักศึกษาลาพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ ตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา
1 ป สถานศึกษา และหรือสถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ได
ตามที่เห็นสมควร
ขอ 18. นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ ตองยื่นคําขอเปน
ลายลักษณอักษรตอสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะ
จะมีผูรับรองหรือไมก็ได เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงพักการเรียนได มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียน เวนแตเหตุสุดวิสัย
ขอ 19. สถานศึกษาอาจสั่งใหนักศึกษาพักการเรียนได โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือระเบียบขอบังคับของสถานประกอบการ
ขอ 20. การอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนและการสั่งใหนักศึกษาพักการเรียน
ใหสถานศึกษาทําหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแจงใหผูปกครองทราบ สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะ
สถานศึกษาจะแจงใหผูปกครองทราบหรือไมก็ได
ขอ 21. นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ เมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน หรือการฝกอาชีพแลว ใหยื่นคําขอกลับเขาเรียนพรอมดวย
หลักฐาน การอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสั่งใหพักการเรียนตอหัวหนาสถานศึกษา ภายใน 15 วัน
นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด เมื่อไดรับอนุญาตก็ใหกลับเขาเรียนได หากพนกําหนดนี้ใหถือวา
พนสภาพนักศึกษา เวนแตเหตุสุดวิสัย
สวนที่ 6
การลาออก
ขอ 22. นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองใหผูปกครองเปนผูรับรอง
การลาออก เวนแตผูที่บรรลุนิติภาวะ
/ ขอ 23. นักศึกษา…
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ขอ 23. นักศึกษาที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
ใหถือวานักศึกษาผูนั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การเรียน
สวนที่ 1
การลงทะเบียนรายวิชา
ขอ 24. สถานศึกษาตองจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จกอน
วันเปดภาคเรียน
ขอ 25. การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยที่ปรึกษา และหรือ
ผูควบคุมการฝก
ขอ 26. นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวัน และเวลาที่สถานศึกษา
กําหนด โดยแจงความประสงควาจะใชวิธีการเรียนใด พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบ
วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได จะมอบหมายใหผูอื่น
มาลงทะเบียนแทน ก็ใหสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
นักศึกษาที่มีเหตุขัดของทางการเงิน ประสงคขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา
ก็ใหผูปกครองยื่นคํารองขอผอนผันตอหัวหนาสถานศึกษา โดยชําระในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ได 2 ครั้ง ครั้งสุดทาย
ตองชําระกอนวันประเมินปลายภาคเรียน เพื่อสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ทั้งนี้ใหหัวหนาสถานศึกษา
พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป
ขอ 27. สถานศึกษาอาจใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 24. ก็ได
โดยใหสถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นควร แตตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันเปด
ภาคเรียน หรือไมเกิน 5 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาตองเสียคาปรับตาม
ระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ขอ 28. นักศึกษาที่มิไดลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด ถาประสงคจะรักษา
สภาพนักศึกษา ตองติดตอลาพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแตวันถัดจากวันปดการลงทะเบียนพรอมทั้ง
ชําระเงินคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
/ ขอ 29. นักศึกษา…
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ขอ 29. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกินสัปดาหละ 35 ชั่วโมง
ทั้งนี้นับรวมกิจกรรม 2 ชั่วโมงใน 3 ภาคเรียนดวย หรือไมเกินจากที่กําหนดไวในแผนการเรียน เวนแต
ไดรับอนุญาตจากสถานศึกษา
ขอ 30. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือหนวยงานของราชการ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร แตละประเภทวิชา
สาขาวิชา สาขางาน และลงทะเบียนเพื่อขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ ตามขอ 34. แหง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ไดไมเกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางาน
สวนที่ 2
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ขอ 31. นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว หรือขอเพิ่มรายวิชาตองกระทํา
ภายใน 15 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน สวนการขอถอนรายวิชา
ตองกระทําภายใน 30 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแตวันเปดภาคเรียนฤดูรอน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได ถาสถานศึกษาพิจารณา
เห็นวามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
และหรือครูฝก และอาจารยที่ปรึกษา และหรือผูควบคุมการฝก
ขอ 32. การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามขอ 31. ใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามีเหตุผล
สมควรใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเชนเดียวกัน แตถาสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา
ไมมีเหตุผลอันสมควร ก็ใหลงอักษร “ถ.ล.”
สวนที่ 3
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนการ
เสริมความรู โดยไมนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได
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ขอ 34. เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนผาน ใหบันทึก
“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ระดับผลการเรียน” ถาผลการประเมินไมผานไมตองบันทึก
รายวิชานั้น และใหถือเปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 4
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินผลการเรียน
ขอ 35. ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชา
ไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเปดเรียนเต็มสําหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน
ยกเวนนักศึกษาตามการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันไดเปนราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไมมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามขอนี้ จะขอสอบเทียบประสบการณ
หรือสอบเทียบความรูตามขอ 36. แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547 ในภาคเรียนนั้นมิได
ขอ 36. การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปดเรียนเต็มตามปกติ ไมนอยกวาภาคเรียนละ 20 สัปดาห
(2) นักศึกษาที่ยายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน ใหนําเวลาเรียนจากสถานศึกษา
ทั้งสองแหงรวมกัน
(3) นักศึกษาที่ลาออกแลว ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
ใหนับเวลาเรียนที่เรียนแลวมารวมกัน
(4) นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพในภาคเรียนใด
ใหนับเวลาเรียนกอนและหลังการลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(5) รายวิชาที่มีผูสอนหรือครูฝกตั้งแต 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ใหนําเวลา
เรียนที่เรียนกับผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน
(6) ถามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชา ใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนรายวิชาใหม
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สวนที่ 5
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ขอ 37. นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่
สถานศึกษากําหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินไดในกรณีตอไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยระหวางหรือกอนประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
(3) เปนตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเขารวมประชุม
หรือกิจกรรมพิเศษอยางอื่น โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจําเปนอยางอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณา
แลวเห็นวาเปนความจําเปนอยางแทจริง
ขอ 38. นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุญาตเลื่อนการประเมิน ตองยื่นคํารองพรอมทั้งหลักฐาน
ประกอบตอสถานศึกษากอนการประเมินไมนอยกวา 3 วัน หากไมสามารถกระทําได ใหสถานศึกษาพิจารณา
เปนราย ๆ ไป
การขออนุญาตใหเลื่อนการประเมินใหสถานศึกษาทําเปนลายลักษณอักษรมอบใหนักศึกษา
ขอ 39. นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได ไมเกินวันกําหนดการ
ประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ขอ 40. ถาเปนกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได ก็ใหสถานศึกษากําหนดวันประเมินไว
ในหนังสืออนุญาตใหเลื่อนการประเมิน แตถาไมสามารถกระทําไดก็ใหเปนหนาที่ของนักศึกษาซึ่งพรอมที่จะ
รับการประเมินยื่นคํารองตอสถานศึกษาเพื่อขอเขารับการประเมิน พรอมทั้งหลักฐานการอนุญาตใหเลื่อนการ
ประเมิน ทั้งนี้ตองไมเกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หาก
พนกําหนดนี้ใหถือวาขาดการประเมินและใหสถานศึกษาทําการประเมินตัดสินผลการเรียน
สถานศึกษาจะดําเนินการประเมินใหแกนักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการประเมินสรุปผล
การเรียนตามขอ 37 (2) ไดตอเมื่อปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายหรือศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด
วาไมมีความผิด หรือเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือใหประกัน
ทัณฑบนไว หรือรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษเทานั้น
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สวนที่ 6
การเปดเรียน
ขอ 41. สถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดปดภาคเรียนแตกตางไปจากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกําหนดวันเปดปดภาคเรียนสถานศึกษา ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด
ขอ 42. สถานศึกษาที่เปดเรียนภาคฤดูรอน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 7
การประเมินผลการเรียน
ขอ 43. การประเมินผลการเรียน ใหสถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน
ขอ 44. สถานศึกษาสามารถเปดทําการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหแกนักศึกษา
ที่ไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่กําหนดไว โดย
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการ
เก็บเงินบํารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุญาตใหไปเรียนจากสถานศึกษาอื่น
ที่เปดสอนในรายวิชานั้น ๆ หรือรายวิชาที่เทียบเทากันก็ได
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ขอ 45. ใหใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2542 กับนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2540 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2540 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ไปจนกวานักศึกษาผูนั้นจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ขอ 46. สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวามีผลสมบูรณตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2547

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

