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แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน 

 

บทน า 

แนวคิดการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน 

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ก าหนดว่า “การจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  
และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ ประกอบกับ มาตรา 8 ก าหนดรูปแบบในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี โดยในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาค านึงถึงเอกภาพ 
ด้านนโยบายและมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ในการก าหนด
นโยบายการผลิต และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถให้บริการทางด้าน
วิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิทั้งด้านการศึกษาและอาชีพสู่การปฏิบัติ  
จึงได้จัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
กับระดับการปฏิบั ติ ง านตามมาตรฐานอาชีพ  ในการด า เนินงานขับ เคลื่ อนกรอบคุณวุฒิ แห่ งชาติ 
ให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย สามารถเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติให้มีความชัดเจน ทั้งหน่วยงานทางด้านการศึกษา หน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนสถานศึกษา/
องค์กรฝึกอบรม ซึ่งต้องเชื่อมโยงและประสานการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้ างความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ 
การเรียนรู้จากระบบการศึกษาทุกระดับเชื่อมโยงหรือเป็นไปตามสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงาน มีระบบ
การประกันคุณภาพ ที่สร้างความเชื่อมั่นทั้งภายในประเทศและระดับสากล  
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจัดการศึกษา โดยการน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)  

และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์  
ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
และฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
อาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบ
การศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน โดยในการจัดท าได้พิจารณาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (2) รูปแบบการศึกษานอกระบบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ส าหรับประชาชน
วัยเรียน และวัยท างานตามความถนัดและความสนใจในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างทั่วถึง ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่มีอาชีพแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษา โดยสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การท างานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน   

ส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบนอกระบบ แบบมีชั้นเรียน เป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพโดยในการจัดการศึกษาใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
ที่ยึดโยงกับอาชีพ มาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
เลือกเรียนได้ตามความต้องการ โดยจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา  
เพ่ือยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จากการ
ท างานและการประกอบอาชีพ เน้นสมรรถนะ มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา 
ระยะเวลา การวัดผลและการประเมินผล สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
สามารถเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประกอบอาชีพเสริม พัฒนางานในอาชีพเดิม สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
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หลักการ 
การจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ก าลังคนระดับฝีมือและระดับเทคนิค รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสม 
ในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม  และสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้ 

2. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับผู้ไม่อยู่ในระบบการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณวุฒิการศึกษาที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ 

3. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  
โดยค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบอาชีพเสริม พัฒนางานในอาชีพเดิม  
เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4. เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา 
ระยะเวลา การวัดผลและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม เปิดโอกาสให้ 
เลือกเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน 

5. ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่เกิดจากการท างาน และการประกอบอาชีพเน้นสมรรถนะ 
สามารถเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่รายวิชาเพ่ือนับเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม
ส าหรับรายวิชา เพ่ือส าเร็จการศึกษาได้ 

 
นิยามศัพท์  

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
ที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“เวลาราชการปกติ”  หมายความว่า เวลาที่ปฏิบัติงานตามเวลาราชการของสถานศึกษา  
โดยก าหนดเวลาราชการวันละ 8 ชั่วโมง ซ่ึงรวมเวลาหยุดพักประจ าวันด้วย 

“เวลาท าการสอน”  หมายความว่า เวลาที่ใช้เฉพาะในการเรียนการสอน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ระหว่างเวลา 07.30 ถึง 21.00 น. และในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 07.30 ถึง 17.30 น.  
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจก าหนดได้ตามความเหมาะสม  

“ภาคปกติ” หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนหรือภาคเรียนฤดูร้อนที่ใช้เวลา
ในของวันท าการหรือเวลาราชการปกติ 

“ภาคสมทบ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคปกติ 
ให้กับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา โดยใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ 
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“ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้มีประสบการณ์ท างาน ซึ่งประสงค์
ขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือยกเว้นการเรียนรายวิชาส่วนหนึ่ง  โดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการปกต ิ

“โครงการพิเศษ” หมายความว่า การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สนองตอบต่อผู้เรียน
เป็นกรณีพิเศษ ที่สามารถจัดการสอนในเวลาราชการปกติหรือนอกเวลาราชการปกต ิ
  “การศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน” หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคปกติ จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
วัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เทียบโอนผลการเรียน 
ได้ตามที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ก าหนด ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส โครงการห้องเรียนอาชีพ 
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 

“การเทียบโอนผลการเรียนรู้” หมายความว่า การน าความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีจากงาน
อาชีพหรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้วหรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรื อเข้ามาเรียน 
แต่ได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการมาขอรับประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาส่วนหนึ่ง และนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน  

การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอน 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคเรียนภาคปกติ โดยใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ จัดการเรียนการสอน 
เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด วัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ  
และผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เทียบโอนผลการเรียนได้ จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือตามโครงการอาชีวะ 
สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส หรือตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้จัดการ
เรียนการสอน หรือโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หรือภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์) โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม และค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
และความต้องการของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ / 
โครงการพิเศษ  

2. โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
3. ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ภาคสมทบ 
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 
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1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ / โครงการพิเศษ 

สถานศึกษาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นได้ ทั้งภาคปกติและจัดเป็นโครงการพิเศษ ซึ่งสถานศึกษาสามารถพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรได้โดย
สถานศึกษา การพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้ด าเนินการตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยพัฒนา
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือ 
ตามมาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาชีพ ใช้ระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  

1.1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 
   ผู้เข้าเรียนมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามที่
ก าหนด  

1.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) ผู้เข้าเรียนยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 

แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ หรือโครงการพิเศษ  
2) สถานศึกษาตรวจสอบพ้ืนความรู้  และคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรที่ผู้เรียนประสงค์เข้าศึกษา 
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้ เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ประสงค์เข้าศึกษา 
4) สถานศึกษาก าหนดวันและเวลาท าการสอน โดยสถานศึกษาอาจจัดกลุ่มการเรียนได้ 

ตามความเหมาะสม โดยมีจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 20 คน พร้อมทั้งจัดท า 
แผนการเรียน และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน 
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5) นักศึกษาต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษาแจ้ง การนับเวลาเรียน
เพ่ือสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

1.3 การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนเ พ่ือส าเร็จการศึกษา ให้ เป็นไปตามระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
1.4 การประเมินมาตรฐานอาชีพ 

สถานศึกษาอาจจัดให้นักศึกษาเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ ตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส  

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ 
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส แบบอยู่ประจ า เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพหรือฝึกทักษะอาชีพ ให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส  ใช้ระยะเวลาเรียนและฝึก
ประสบการณ์ทักษะอาชีพตลอดหลักสูตร 1 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

2.1  พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 
1) ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี ในพ้ืนที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ ชนบทและเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นออกไปประกอบอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องมี 
วุฒิทางการศึกษา 

2) มีความพร้อมในการเข้าอยู่ประจ าในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี 
2.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1) ผู้เรียนยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน 
โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

2) สถานศึกษาทดสอบพ้ืนความรู้ และคุณสมบัติของผู้เรียนตามท่ีโครงการก าหนด 
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ  

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร โดยจัดให้ผู้เรียนเข้าอยู่ประจ าในสถานศึกษาตลอด
หลักสูตร  

4) ผู้เรียนเข้ารับการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพเบื้องต้น ฝึกความช านาญ
เฉพาะทาง ฝึกงานในสถานประกอบการ และทดสอบมาตรฐานอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพ  
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
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5) ผลการศึกษาและฝึกทักษะของผู้เรียน สามารถน ามาใช้เพ่ือการเทียบโอนประสบการณ์ 
และ/หรือน ามาสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือใช้ศึกษาต่อไป 

6) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยเน้นเป็นฐานอาชีพที่หลากหลายด้วยวิธีการ Block Course 
และปลูกฝังวินัยคุณธรรมควบคู่การฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือสร้างกิจนิสัยความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 

7) สถานศึกษาต้องจัดหาแหล่งงานรองรับ ภายหลังจากผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว 
2.3 การประเมินผลการเรียน 

เมื่อผู้เรียนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ครบตามหลักสูตร สถานศึกษาต้องจัดให้ประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และประเมินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  

2.4 การประเมินมาตรฐานอาชีพ 
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ ตามความพร้อม ความถนัดและ

ความสมัครใจ 

 
 
3. ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

การจัดห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษา        
มีความรู้ และทักษะด้านอาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน (Re-Skill, 
Up-Skill, New-Skill) สามารถเข้าถึงกลุ่มอาชีพพ้ืนฐานตามความถนัด ความสนใจ และสะสมหน่วยการเรียนรู้  
(Credit Bank) ในการขอรับคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาต่อไป โดยก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้  
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  3.1 รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทาง 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบูรณาการในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมอาชีพ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับอาชีพ การจัดโครงงาน
อาชีพ การจัดหลักฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ การเสริมทักษะอาชีพ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียน 
 

 
 
การจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้การจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
3.1.1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 

ผู้เข้าเรียนต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่มีความร่วมมือโครงการห้องเรียน
อาชีพกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.1 .2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) สถานศึกษาส ารวจกลุ่มอาชีพที่นักเรียนมีความถนัด และสนใจผ่านกระบวนการต่าง ๆ  

ทั้งการใช้รูปแบบส ารวจ กระบวนการแนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อ และการต่อยอดการประกอบอาชีพ โดยน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพตามความต้องการของชุมชน สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน  
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2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ  
ตามอัธยาศัย ด าเนินการวางแผน ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามกรอบการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ก าหนด และบูรณาการการจัดการเรียน  
การสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน  

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาน าแผนจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตรระยะสั้นที่เน้น
การฝึกปฏิบัติ และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตามหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้ความเห็นชอบระหว่างสถานศึกษานั้น เพ่ือน าไป
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามความถนัด และความสนใจ 

4) สถานศึกษาก าหนดวันและเวลาท าการสอน โดยสถานศึกษาอาจจัดกลุ่มการเรียนได้ 
ตามความเหมาะสม และความสนใจของนักเรียน โดยมีจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน  
20 คน พร้อมทั้งจัดท าแผนการเรียน และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนจัดการเรียนการสอน 

5) นักเรียนต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษาแจ้ง การนับเวลาเรียน 
เพ่ือสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

3.1.3  การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
3.1.4  การน าผลการเรียนไปใช้เพื่อศึกษาต่อ 

 นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา สามารถขอรับการประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามหลักเกณฑ์  
และแนวปฏิบัติทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 

3.2 รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) โดยน า
รายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      
จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัดและความสนใจ 
ในด้านอาชีวศึกษา โดยสามารถน าผลการเรียนจากรายวิชาดังกล่าวมาสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และมาขอ
เทียบโอนผลการเรียนเพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสม เป็นแนวทางหนึ่งให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่มีความประสงค์จะเพ่ิมพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะ และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา 

3.2.1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เข้าเรียนต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หรือส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย ที่มีความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพกับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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3.2 .2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) สถานศึกษาส ารวจกลุ่มประเภทวิชาและรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือรายวิชาปรับพื้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่นักเรียนมีความถนัด และสนใจโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการใช้รูปแบบส ารวจ กระบวนการ
แนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อ และการต่อยอดการประกอบอาชีพ น าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรีย บเทียบความ
สอดคล้องกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  

2) สถานศึกษาอาชีวศึกษาประสาน และลงความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยด าเนินการวางแผนก าหนด ประเภทวิชา สาขาวิชา 
รหัสวิชา ตามรายวิชาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสะสมหน่วยกิต 
(Credit Bank) ให้สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพ 
และสมรรถนะที่จะต้องเกิดขึ้นตามรายวิชานั้น ๆ  

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษา น ารายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 10 กลุ่มประเภทวิชา ที่ลงความเห็นชอบร่วมกันระหว่างศึกษา ไปด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความถนัด และความสนใจ หรือน ารายวิชาปรับพ้ืนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 11 กลุ่มประเภทวิชา ที่ลงความเห็นชอบร่วมกั นระหว่างศึกษาไป
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัด และความสนใจ 

4) สถานศึกษาอาชีวศึกษา น ารายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หรือรายวิชาปรับพื้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสะสมหน่วยกิต ตามโครงสร้างเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หรือการประกอบอาชีพ หรือวิชาเลือก หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือรายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม ตามความพร้อม  

3.2.3 การประเมินผลการเรียน 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษา ด าเนินการวัดผลและประเมิน รวมทั้งออกเอกสารรับรองผลการเรียน
โดยสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  
และผู้เรียนที่ผ่านการเรียนการสอน ผ่านการประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ก าหนด  
จะได้รับหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้กับรายหลักสูตร
อาชีวศึกษาแต่ละคุณวุฒิ 

3.2.4 การน าผลการเรียนไปใช้เพื่อศึกษาต่อ 
นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา สามารถน าผลการเรียนจากรายวิชาดังกล่าวมาขอโอนผลการเรียนเพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสม 
ภายหลังจากที่ได้สมัครเข้าเรียนและขึ้นทะเบียนเข้าสู่หลักสูตรได้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 
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4. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาให้กับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรหรือประมง ที่ขาดโอกาส 

ในการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
หรือประเภทวิชาประมง ในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาในระบบ มาจัดการ
ศึกษาภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ไปใช้พัฒนาอาชีพเกษตรหรืออาชีพประมง เพ่ิมผลผลิต เพิ่มรายได้ และสามารถได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น  

4.1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่จบ ม.3 หรือการศึกษาภาคบังคับในท้องถิ่นชนบท อายุ 15-20 ปี 

ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมหรือประมง  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

4.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) ผู้ เรียนยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 

แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  
2) สถานศึกษาตรวจสอบพ้ืนความรู้  และคุณสมบัติของผู้เรียนตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (6 ภาคเรียน) การแบ่งภาคเรียน  
และการจัดเวลาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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4) สถานศึกษำอำจจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ ชุดวิชาอาชีพ โดยบูรณาการ  
การจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อเรียนเป็นงาน หรือชิ้นงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียน วัน และเวลาที่สถานศึกษาแจ้ง  
6) การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
4.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักเรียนที่จะเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่ก าหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

4.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา 
การตัดสินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรมหรือประเภทวิชาประมง รวมไม่น้อยกว่า 
103 หน่วยกิต 
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5. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาในระบบ 
มาจัดการศึกษาภาคสมทบ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคปกติ  โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และในที่ตั้งสถานศึกษา ซ่ึงใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ เข้าเรียนแบบมีชั้นเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  
 5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี
การศึกษา (6 ภาคเรียน) 
   5.1.1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 

ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในรูปแบบการศึกษาในระบบ และระบบ
ทวิภาคี รวมถึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากสถานศึกษาอ่ืน  ต้องมีพ้ืนความรู้ส าเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า  

5.1.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) ผู้ เรียนยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษา 

นอกระบบ แบบมีชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ  
2) สถานศึกษาตรวจสอบพ้ืนความรู้  และคุณสมบัติของผู้เรียนตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 

แบบมีชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ และลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
ตามโครงสร้างหลักสูตร  

4) นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนสถานศึกษาแจ้ง โดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการปกติ 

5) การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

6) ในระหว่างศึกษานักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน 
ที่สถานศึกษาจัดให้ สามารถน ามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดได้ 

5.1.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักเรียนที่จะเข้ารับการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

5.1.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา 
การตัดสินการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 
ปีการศึกษา (4 ภาคเรียน) ส าหรับผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่หลักสูตรก าหนด ส่วนผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ก าหนด  
ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา  
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5.2.1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในรูปแบบการศึกษาในระบบ และระบบ 

ทวิภาคี รวมถึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากสถานศึกษาอ่ืน  ต้องมีพ้ืนความรู้ส าเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  5.2.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1) ผู้เรียนยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 
แบบมีชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ  

2) สถานศึกษาตรวจสอบพ้ืนความรู้ และคุณสมบัติของผู้เรียนตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  

3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 
แบบมีชั้นเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ และลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
ตามโครงสร้างหลักสูตร  

4) นักศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนสถานศึกษาแจ้ง โดยใช้เวลานอก
เวลาราชการปกติ 

5)   การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  

6) ในระหว่างศึกษานักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนที่
สถานศึกษาจัดให้ สามารถน ามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดได้ 

5.2.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

5.2.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา 
 การตัดสินการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ 
(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาในระบบ 
มาจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)  นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคปกติ 
โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในที่ตั้งสถานศึกษา ซึ่งใช้เวลานอกเวลาราชการปกติ ให้กับผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระที่มีความมั่นคง หรือท างานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ผู้เรียนสามารถ
ลงทะเบียนขอประเมินเทียบโอนผลการเรียนรู้เพ่ือนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียน เพ่ือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามหลักสูตรได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ผู้เรียนต้องเข้าเรียน
แบบมีชั้นเรียน ตามแผนการเรียนรายบุคคลที่สถานศึกษาก าหนด  

6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)  
ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา (6 ภาคเรียน) 

6.1.1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 
1) ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในรูปแบบการศึกษาในระบบ และ

ระบบทวิภาคี รวมถึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสถานศึกษาอ่ืน ต้องมีพ้ืนความรู้ส าเร็จการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีงานท าหรือมีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จ
การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ท างานตรงกับสาขาวิชาที่เข้าเรียน เพ่ือขอรับการ
ประเมินเทียบโอนฯ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น 

2) ผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถน า
ผลการเรียนรายวิชามาขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

6.1.2 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) ผู้เรียนยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ  

แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 
2) สถานศึกษาตรวจสอบพ้ืนความรู้  และคุณสมบัติของผู้ เ รี ยนตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และตรวจสอบประสบการณ์ของผู้เรียน โดยต้องมีเอกสารรับรอง กรณีผู้เรียนประกอบอาชีพอิสระต้องมีเอกสาร
รับรองจากกรมสรรพกร เช่น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  

3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมี 
ชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) พร้อมทั้ง
ประกาศขั้นตอนและวิธีการในการขอเทียบโอนผลการเรียนและการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้วย 

4) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเพ่ือขอเทียบโอนผลการเรียน และหรือประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ การโอนผลการเรียน และการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
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5) สถานศึกษาต้องด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่ผู้เรียนขอโอน ให้แล้วเสร็จ
ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าเรียน และต้องด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคเรียน 

6) สถานศึกษาก าหนดวันและเวลาประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้ง
แจ้งขั้นตอนและวิธีการในการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อย่างชัดเจน ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าก่อน
การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

7) สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการประเมิน
ผู้เรียนตามแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา และการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ก าหนด 
       กรณีท่ีผ่านการประเมิน ให้ผู้เรียนน าผลการประเมินไปขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ผ่านการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และนับจ านวนหน่วยกิตสะสม เพ่ือการส าเร็จ
การศึกษา 

กรณีไม่ผ่านการประเมิน หรือต่ ากว่าเกณฑ์ (ตก) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
ตามโครงสร้างหลักสูตร (เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด) หรือจะท าการประเมินใหม่
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ในภาคเรียนถัดไป 

8)  สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนรายบุคคล และจัดให้ผู้ เรียนลงทะเบียนเรียน 
ตามแผนการเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งวัน และเวลาเรียนให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 

9) นักเรียน เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนรายบุคคลที่สถานศึกษาก าหนด  
การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

10) ในระหว่างศึกษานักเรียน ที่มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน 
ที่สถานศึกษาจัดให้ สามารถน ามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนดได้ 

6.1.3 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักเรียนที่จะเข้ารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

6.1.4 การประเมินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา 
 การตัดสินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

6.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)  
ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (4 ภาคเรียน) 

6.1.5 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของผู้เรียน 
1) ผู้เข้าเรียนเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในรูปแบบการศึกษาในระบบ  

และระบบทวิภาคี รวมถึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากสถานศึกษาอ่ืน  ต้องมีพ้ืนความรู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีงานท าหรือมีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  
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หรือหลังจากส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีงานท าหรือมีประสบการณ์
ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  โดยมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ท างานตรงกับสาขาวิชา
ที่เข้าเรียน เพ่ือขอรับการประเมินเทียบโอนฯ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น 

2) ผู้เข้าเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สามารถน าผลการเรียนรายวิชามาขอรับ 
การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด 

6.1.6 แนวทางในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) ผู้เรียนยื่นค าร้องต่อสถานศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 

แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 
2) สถานศึกษาตรวจสอบพ้ืนความรู้  และคุณสมบัติของผู้ เรี ยนตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และตรวจสอบประสบการณ์ของผู้เรียน โดยต้องมีเอกสารรับรอง กรณีผู้เรียนประกอบอาชีพอิสระต้องมี
เอกสารรับรองจากกรมสรรพกร เช่น ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20)  

3) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 
แบบมีชั้นเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 
พร้อมทั้งประกาศขั้นตอนขั้นตอนและวิธีการในการขอเทียบโอนผลการเรียนและการประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณอ์ย่างชัดเจน รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้วย 

4) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนลงทะเบียนเพ่ือขอเทียบโอนผลการเรียน และหรือประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้ การโอนผลการเรียน และการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

5) สถานศึกษาต้องด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่ผู้เรียนขอโอน ให้แล้ว
เสร็จก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าเรียน และต้องด าเนินการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคเรียน 

6) สถานศึกษาก าหนดวันและเวลาประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   
พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการในการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อย่างชัดเจน ให้ผู้เรียนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

7) สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการประเมิน
ผู้เรียนตามแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา และการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ก าหนด 
   กรณีที่ผ่านการประเมิน ให้ผู้เรียนน าผลการประเมินไปขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ผ่านการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และนับจ านวนหน่วยกิตสะสม เพ่ือการส าเร็จ
การศึกษา 

กรณีไม่ผ่านการประเมิน หรือต่ ากว่าเกณฑ์ (ตก) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียน 
ตามโครงสร้างหลักสูตร (เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด) หรือจะท าการประเมินใหม่
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ในภาคเรียนถัดไป 
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8) สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนรายบุคคล และจัดให้ผู้ เรียนลงทะเบียนเรียนตาม 
แผนการเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งวัน และเวลาเรียนให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 

9) นักศึกษาเข้าเรียนในชั้นเรียนตามแผนการเรียนรายบุคคลที่สถานศึกษาก าหนด  
การนับเวลาเรียน และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

10) ในระหว่างศึกษานักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน 
ที่สถานศึกษาจัดให้ สามารถน ามาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนดได้ 

6.1.7 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ จะต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

6.1.8 การประเมินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา 
การตัดสินผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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การขอเปิดสอนการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน 
  สถำนศึกษำที่ประสงค์เปิดสอนกำรศึกษำนอกระบบ แบบมีชั้นเรียน ต้องได้รับอนุญำตจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยสถำนศึกษำต้องเปิดสอนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
สังคม และชุมชนนั้น ๆ ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรเปิดสอนตำมหลักสูตรด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนผู้สอน ทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

และคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดตำมเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำนั้น ๆ และหลักสูตรที่เปิดสอนต้องไม่เป็น
สำขำวิชำที่ซ้ ำซ้อนกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่บริกำรเดียวกัน โดยด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) หรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคปกติ / 
โครงการพิเศษ สถานศึกษาสามารถพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรได้เอง การพัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้ด าเนินการ
ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

2. โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส  สถานศึกษาจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ด าเนินการจัดท าโครงการภาพรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ  
ในการด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท  
(อศ.กช.)  
 3.1 สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการรับสมัคร 
 3.2 สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอนในโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
สถานศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เปิดสอนในระบบปกติแบบเต็มเวลา 
โดยให้แสดงประกาศอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี 
และแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปิดสอนเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดสอน 

3.๓ สถำนศึกษำที่เคยเปิดสอนแล้วแต่ระงับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อเนื่องกันเป็นเวลำ 
เกินกว่ำ ๕ ปีกำรศึกษำ ต้องท ำโครงกำรขออนุมัติเปิดสอนสำขำวิชำนั้นเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ โดยด ำเนินกำรตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรเปิดสอน
และแนวปฏิบัติในกำรขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำ 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ภาคสมทบ  

4.1 สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการรับสมัครและเปิดการเรียนการสอน 

4.2 หลักสูตรสาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน ภาคสมบท ต้องเป็นหลักสูตร สาขาวิชา สาขางาน 
ที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระบบปกติแบบเต็มเวลาจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยให้แสดงประกาศอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี 
และแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปิดสอนเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดสอน 
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อนึ่ง ส าหรับวิทยาลัยสารพัดช่าง หากไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนภาคปกติแบบเต็มเวลา  
ให้ท าโครงการขออนุญาตเปิดสอน เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยด าเนินการตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปิดสอนและแนวปฏิบัติในการขออนุมัติเปิดสอน
หลักสูตรการอาชีวศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการขอเปิดสอนการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ 
แบบมีชั้นเรียน (ภาคสมทบ) 

4.3 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคสมบท ตามโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ของสถานประกอบการที่ต้องเป็นหลักสูตรและสาขาวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วส าหรับ
ผู้เรียนแบบเต็มเวลาแต่อาจเป็นสาขางานอ่ืนตามความต้องการของสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกันด้วยก็ได้   

4.4 สถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างที่จัดการ
อาชีวศึกษา ภาคสมบท ไม่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 

๔.5 สถานศึกษาที่เคยเปิดสอนแล้วแต่ระงับการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า 
๕ ปีการศึกษา ต้องท าโครงการขออนุมัติเปิดสอนสาขาวิชานั้นเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปิดสอนและแนวปฏิบัติ 
ในการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษา 

4.6 สถานศึกษาสามารถรับสมัครผู้เรียนได้ นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนรูปแบบ
การศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน (ภาคสมทบ) จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสามารถ 
รับสมัครผู้เรียนได ้จนกว่ากระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้หลักสูตรใหม่ 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ภาคพิเศษ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 

5.1 สถานศึกษาที่ประสงค์เปิดสอนในรูปแบบการศึกษานอกระบบด้วยวิธีการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ให้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา โดยด าเนินการตามแบบขออนุญาตแนบท้ายมประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา และการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อนการรับสมัครและการเปิดการสอน 

5.2 การจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิ ชา  
ต้องจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนในที่ตั้งของสถานศึกษาเท่านั้น 

5.3 สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาต้อง
เป็นหลักสูตรและสาขาวิชา สาขางาน ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วส าหรับผู้เรียนที่เรียน
แบบเต็มเวลา 

5.4 สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
ตามโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการที่มีความรู้และมีประสบการณ์จากการท างานต้อง
เป็นหลักสูตรและสาขาวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วส าหรับผู้เรียนแบบเต็มเวลาแต่อาจ
เป็นสาขางานอ่ืนตามความต้องการของสถานประกอบการที่มีความร่วมมือกันด้วยก็ได้   

5.5 สถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างที่จัดการ
อาชีวศึกษา ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ไมต่้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

 
แบบขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
ตามแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน 

 
 
 

วิทยาลัย..................................................................................................................... ........................................... 
เลขที่...............................................ถนน....................................ต าบล/แขวง.................. ..................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด......... ..................................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์..................................................................  e - mail.............................................................................. 
 มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการ
อาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
ประเภทวิชา........................................................ สาขาวิชา....................................................................... 
สาขางาน......................................................................... 
ตามแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในกรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ หรือได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหาร ในกรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน (ให้แนบรายงานการประชุมการให้ 
ความเห็นชอบด้วย)  
 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต มีดังนี้ 
1. จ านวนผู้เรียนแบบเต็มเวลา ในปัจจุบัน ปีการศึกษา.................... 
    ตามหลักสูตร.......................................................................สาขาวิชา...................................................... 
    (ให้แนบประกาศอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาย้อนหลัง 
เป็นระยะเวลา 5 ปี) 
  

สาขางาน จ านวนผู้เรียน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

อศ.กช 
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2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ   
    โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในครั้งนี ้
    (1) ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………….……….……….ประธานกรรมการ 
    (2) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้านวิชาการ  

  นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………….…………….….รองประธานกรรมการ 
    (3) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร  

  นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….…..กรรมการ 
    (4) หัวหน้างานที่รับผิดชอบงานทะเบียน 
         นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….……กรรมการ 

(5) หัวหน้าคณะวิชาหรือหัวหน้าแผนกวิชาที่รับผิดชอบสาขาวิชา สาขางาน  
         นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………….….……….….…..… กรรมการและเลขานุการ 
 

 
3. ก าหนดการรับสมัครและจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ โครงการอาชีวศึกษา  
    เพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  ในระยะ 3 ปีการศึกษา  
    หลักสูตร.........................................สาขาวิชา.......................................สาขางาน............................................. 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้เรียนที่รับสมัคร 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

    
    
    

รวมทั้งสิ้น  
 

4. ก าหนดวัน เวลา ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 
    วันจันทร ์ เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันอังคาร เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันพุธ เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันพฤหัสบดี เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันศุกร์ เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันเสาร ์ เวลา…………..………ถึง…………………..จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันอาทิตย์ เวลา………….……….ถึง…………………..จ านวน……………..ชั่วโมง 

                          รวม....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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5. แผนการเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน..................ภาคเรียน 
 

      ภาคเรียนที…่……… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
      
 

       ภาคเรียนที่…………… 

 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 
 

     ภาคเรียนที่…………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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     ภาคเรียนที…่………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 
     ภาคเรียนที่……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   

     ภาคเรียนที่……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนในภาคเรียนใดภายหลังจากได้รับอนุญาต สถานศึกษาอาชีวศึกษา
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบทันที 
 
                                                           ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
                                              (………………………………………..) 

                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัย……………………..…………… 
                                                                          วันที…่.…/………/………… 
 
 
 

 



 
 

 
แบบขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีช้ันเรียน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ 
ตามแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีช้ันเรียน 

 
 
 
 

 
วิทยาลัย................................................................................................................................................................ 
เลขท่ี...............................................ถนน....................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย....................... 
โทรศัพท.................................................................. e - mail.............................................................................. 
 มีความประสงคขออนุญาตจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ  
ประเภทวิชา.................................................................. สาขาวิชา....................................................................... 
สาขางาน...................................................................... 
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในกรณี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ในกรณีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของเอกชน (ใหแนบรายงานการประชุมการใหความเห็นชอบดวย)  
 

ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต มีดังนี้ 
1. จํานวนผูเรียนแบบเต็มเวลา ในปจจุบัน ปการศึกษา.................... 
    ตามหลักสูตร.......................................................................สาขาวิชา...................................................... 
    (ใหแนบประกาศอนุญาตใหเปดสอนหลักสูตร หรือประกาศรับสมัครนักเรียนเขาศึกษายอนหลังตอเนื่องกัน 
     จากปการศึกษาท่ีประสงคขออนุญาตเปนระยะเวลา 5 ป) 
  

สาขางาน จํานวนผูเรียน 
ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 

    
    
    
    
    
    

 
 

 

 

สมทบ 

ใหใชแบบขออนุญาต 1 ชุด สําหรับการขออนุญาตเปดสอน 1 สาขางาน 
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2. ครูผูรับผิดชอบการสอนรายวิชาชีพในสาขาวิชา......................................ในปจจุบัน ปการศึกษา....................... 
    (ครู หมายความวา ผูทําหนาท่ีสอนประจําในสถานศึกษาโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง หรือคาตอบแทน   
     เปนประจํารายเดือน) 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
3. ความพรอมดานอาคารสถานท่ี/หองเรียน/หองปฏิบัติการ 

ท่ี รายการ จํานวน หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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4. ความพรอมดานครุภัณฑ/ส่ือการเรียนรู 

ท่ี รายการ จํานวน หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 
 

5. ความพรอมดานการบริการหองสมุด ศูนยวิทยบริการและการสืบคนขอมูล 

     (1)...................................................................................................................................................... 

     (2)...................................................................................................................................................... 

     (3)......................................................................................................................................................  

     (4)...................................................................................................................................................... 

     (5)...................................................................................................................................................... 

 
6. คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตร 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ในครั้งนี้ 
    (1) ผูอํานวยการวิทยาลัย  

  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………….……….……….ประธานกรรมการ 
    (2) รองผูอํานวยการวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบดานวิชาการ  

  นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………….…………….….รองประธานกรรมการ 
    (3) หัวหนางานท่ีรับผิดชอบดานหลักสูตร  

  นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….…..กรรมการ 
    (4) หัวหนางานท่ีรับผิดชอบงานทะเบียน 
         นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….……กรรมการ 

(5) หัวหนาคณะวิชาหรือหัวหนาแผนกวิชาท่ีรับผิดชอบสาขาวิชา สาขางาน  
         นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………….….……….….…..… กรรมการและเลขานุการ 
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7. การจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ในการขออนุญาตเปดสอนครั้งนี้ 
         เพ่ือจัดการศึกษา ตามความถนัดความสนใจประชาชนวัยเรียนและวัยทํางาน 
         เพ่ือจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
          ของรัฐ (ใหแนบ สําเนาบันทึกขอตกลงหรือโครงการความรวมมือดวย)  
 
8. กําหนดการรับสมัครและจาํนวนผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
    วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ (เริ่มตั้งแตปการศึกษาท่ีขออนุญาต) 
    หลักสูตร.........................................สาขาวิชา.......................................สาขางาน............................................. 

ปการศึกษา จํานวนผูเรียนท่ีรับสมัคร 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวม 

    
    
    

รวมท้ังส้ิน  
 
 
9. กําหนดวัน เวลา ในการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 
    วันจันทร เวลา………………..…ถึง………………..…จํานวน…………..…ชั่วโมง 

    วันอังคาร เวลา………………..…ถึง………………..…จํานวน…………..…ชั่วโมง 

    วันพุธ เวลา………………..…ถึง………………..…จํานวน…………..…ชั่วโมง 

    วันพฤหัสบดี เวลา………………..…ถึง………………..…จํานวน…………..…ชั่วโมง 

    วันศุกร เวลา………………..…ถึง………………..…จํานวน…………..…ชั่วโมง 

    วันเสาร เวลา…………..………ถึง…………………..จํานวน…………..…ชั่วโมง 

    วันอาทิตย เวลา………….……….ถึง…………………..จํานวน……………..ชั่วโมง 

                          รวม....................ช่ัวโมง/สัปดาห 

10. แผนการเรียนตลอดหลักสูตร จํานวน..................ภาคเรียน 

      ภาคเรยีนท่ี………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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  ภาคเรียนท่ี…………… 

 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

 

     ภาคเรียนท่ี…………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

 

 

 

     ภาคเรียนท่ี…………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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ภาคเรียนท่ี……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   

      

     ภาคเรยีนท่ี……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

     ภาคเรยีนท่ี……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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ภาคเรียนท่ี……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผูสอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนในภาคเรียนใดภายหลังจากไดรับอนุญาต สถานศึกษาอาชีวศึกษา

จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบทันที 

 

                                                           ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริงทุกประการ 

 

 
                                              (………………………………………..) 

                                            ผูอํานวยการวิทยาลัย……………………..…………… 

                                                                          วันท่ี….…/………/………… 

 

 

 

 



 
 

 

 
แบบขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 

วิทยาลัย..................................................................................................................... ........................................... 
เลขที่...............................................ถนน....................................ต าบล/แขวง.................. ..................................... 
อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด......... ..................................รหัสไปรษณีย์....................... 
โทรศัพท์..................................................................  e - mail.............................................................................. 
 มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
ตามหลักสูตร.............................................................................ประเภทวิชา........................................................ 
สาขาวิชา.......................................................................สาขางาน......................................................................... 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  ...............................................................  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในกรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ในกรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน (ให้แนบรายงานการ
ประชุมการให้ความเห็นชอบด้วย)  
 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต มีดังนี้ 
1. จ านวนผู้เรียนแบบเต็มเวลา ในปัจจุบัน ปีการศึกษา.................... 
    ตามหลักสูตร.......................................................................สาขาวิชา...................................................... 
  

สาขางาน จ านวนผู้เรียน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

ให้ใช้แบบขออนุญาต 1 ชุด ส าหรับการขออนุญาตเปิดสอน 1 สาขางาน 
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2. ครูผู้รับผิดชอบการสอนรายวิชาชีพในสาขาวิชา…………………………………...ในปัจจุบัน ปีการศึกษา........  
    (ครู หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่สอนประจ าในสถานศึกษาโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน  
    เป็นประจ ารายเดือน)  
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

 

วุฒิการศึกษา 

   
   
   
   
   
   
   

 
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
   ในการขออนุญาตเปิดสอนครั้งนี้ 
    (1) ผู้อ านวยการวิทยาลัย  

  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………….……….……….ประธานกรรมการ 
    (2) รองผู้อ านวยการวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้านวิชาการ  

  นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………….…………….….รองประธานกรรมการ 
    (3) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร  

  นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….…..กรรมการ 
    (4) หัวหน้างานที่รับผิดชอบงานทะเบียน 
         นาย/นาง/นางสาว………………………………………..………………………..…………………………….……กรรมการ 

(5) หัวหน้าคณะวิชาหรือหัวหน้าแผนกวิชาที่รับผิดชอบสาขาวิชา สาขางาน  
         นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………….….……….….…..… กรรมการและเลขานุการ 
 

4. การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาในการขออนุญาตเปิดสอนครั้งนี้  
    ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ (ให้ท าเครื่องหมาย ใน      เพียงข้อเดียว) 
         เพ่ือจัดการศึกษาแก่กลุ่มผู้ทีท่ างานที่มีพ้ืนฐานความรู้และมีประสบการณ์จากการท างาน  
         เพ่ือจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 
         ของรัฐ ที่มีพ้ืนฐานความรู้และมีประสบการณ์จากการท างาน (ให้แนบส าเนาบันทึกข้อตกลงหรือ 
        โครงการความร่วมมือด้วย) 
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5. ก าหนดการรับสมัครและจ านวนผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณร์ายวิชาในระยะ 3 ปีการศกึษา  
    หลักสูตร.........................................สาขาวิชา.......................................สาขางาน............................................. 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้เรียนที่รับสมัคร 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

    
    
    

รวมทั้งสิ้น  
 

6. ก าหนดวัน เวลา ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 
    วันจันทร ์ เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันอังคาร เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันพุธ เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันพฤหัสบดี เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันศุกร์ เวลา………………..…ถึง………………..…จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันเสาร ์ เวลา…………..………ถึง…………………..จ านวน…………..…ชั่วโมง 
    วันอาทิตย์ เวลา………….……….ถึง…………………..จ านวน……………..ชั่วโมง 

                          รวม....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

7. สถานที่จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (ให้ท าเครื่องหมาย ใน      เพียงข้อเดียว) 
         ในที่ตั้งของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
          ในที่ตั้งของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและในสถานประกอบการหรือหนว่ยงานของรัฐที่มีโครงการความร่วมมือ 

8.  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
 

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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9. ความพร้อมด้านครุภัณฑ์/สื่อการเรียนรู้ 
  

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
  
10. ความพร้อมด้านการบริการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการและการสืบค้นข้อมูล 
      (1)……………………………………………………………………………………………………..…………………….…………...…….. 
      (2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      (4)………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..           
      (5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

11. แผนการเรียนตลอดหลักสูตร จ านวน..................ภาคเรียน 
 

      ภาคเรียนที…่……… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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       ภาคเรียนที่…………… 

 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

     ภาคเรียนที่…………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 
 

     ภาคเรียนที…่………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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     ภาคเรียนที่……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 

 

     ภาคเรียนที่……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 
     ภาคเรียนที่……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
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      ภาคเรียนที่……………… 
 

รหัสวิชา รายวิชา ท-ป-น ครูผู้สอน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     

รวม   
 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนใดภายหลังจากได้รับอนุญาต 
วิทยาลัยจะรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบทันที 
 
                                                           ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
                                              (………………………………………..) 

                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัย……………………..…………… 
                                                                          วันที…่.…/………/………… 
 
 
 

 



 
แบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วันที่...........เดือน......................................................พ.ศ................ 
วิทยาลัย.......................................................................... ............................................................................................ 
เลขที่...............................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................................  
อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด................. .............................รหสัไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท์..................................................................e - mail..................................................................................... 
 

 ในการขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  
หลักสูตร.......................................................... ..............................ประเภทวิชา........................................................ 
สาขาวิชา...................................................................................สาขางาน..................................................... ............ 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน  

แหล่งข้อมูลเพื่อการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
    สถานศึกษา (สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ)  
    หรือจากคณะกรรมการบริหาร (สถานศึกษา    
    อาชีวศึกษาของเอกชน) 

  - รายงานการประชุมพิจารณาให้ 
  ความเห็นชอบ 
- สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร  
  สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร 

2. มีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วส าหรับ    
    ผู้เรียนที่เรียนแบบเต็มเวลา ตามหลักสูตร  
    สาขาวิชา สาขางาน ที่ขออนุญาตเปิดสอน  

  - เอกสารหลักฐานจากงานหลักสูตร 
  และงานทะเบียน 
- สัมภาษณ์ครู ผู้เรียน 

3. มีครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาตรง หรือ 
    สัมพันธ์กับรายวชิาชีพในสาขาวิชา สาขางาน 

  - เอกสารหลักฐานจากงานบุคลากร 
- ค าสั่งมอบหมายการสอนรายวชิาชีพ 

4.วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
   กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
      เพ่ือจัดการศึกษาแก่กลุ่มผู้ที่ท างานที่มพ้ืีน 

 ฐานความรู้และมีประสบการณจ์ากการท างาน 
      เพ่ือจัดการศึกษาตามโครงการความ          
      รว่มมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาน   
     ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีพ้ืนฐาน 
     ความรู้และประสบการณ์จากการท างาน 

   
 
- สัมภาษณ์คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 
- สัมภาษณ์คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
-บันทึกข้อตกลงหรือโครงการ 
  ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 

1. ให้ใช้แบบประเมินความพร้อม 1 ชุด ส าหรับการขออนุญาตเปิดสอน 1 สาขางาน 
2. เกณฑ์ผ่านการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกรายการ 



ลงชื่อ………………………………….                                                
      (.…………..……..……………)   
    กรรมการและเลขานุการ                                                          

วันที่….…/………/………… 
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รายการ 
ผลการประเมิน  

แหล่งข้อมูลเพื่อการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5.ความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษากลุ่ม
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ 

 
 
 

 - สัมภาษณ์คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
- แบบขออนุญาตจากสถานศึกษา 
  อาชีวศึกษา 
 5.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรที่ขอเปิดสอน 

  

5.2 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

  

5.3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 

  

5.4 ก าหนดการรับสมัครและจ านวนผู้เรียน   
5.5 
 

ก าหนดวัน เวลาในการจัดการเรียน 
การสอนในแต่ละภาคเรียน 

  

5.6 สถานที่จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน   
5.7 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร     
6. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่/ห้องเรียน/ 
    ห้องปฏิบัติการ 

  - สังเกตจากสภาพจริง 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

7. ความพร้อมด้านครุภัณฑ์/สื่อการเรียนรู้   - สังเกตจากสภาพจริง 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

8. ความพร้อมด้านการบริการห้องสมุด  
    ศูนย์วิทยบริการและการสืบค้นข้อมูล 

  - สังเกตจากสภาพจริง 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 

         สรุปผลการประเมิน 

                  ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม 
                 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม เนื่องจาก........................................................................... ... 

        ............................................................................................................................. .............................. 
        ............................................................................................................................. .............................. 
        .............................................................................................................................................. ............. 

       
 
 

 
 
 

ลงชื่อ……………………………….                                           
     (……………..……….………)  

 ประธานกรรมการ                                                     
วันที่….…/………/………… 

ลงชื่อ……………………………….                                          
     (…………………..………….)  

 กรรมการ                                                     
วันที่….…/………/………… 

 



1 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562     ประเภทวิชา …………….. 

 
 

 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  
 



2 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

คาํนํา 
  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  เป็นหลกัสูตรหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ
เทียบเท่า ที!พฒันาขึ"นเพื!อใช้ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และเพื!อยกระดบั
การศึกษาวชิาชีพของบุคคลใหสู้งขึ"น สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวฒิุแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื!อพฒันาสมรรถนะกําลงัคนระดบัฝีมือ 
รวมทั"งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที!เหมาะสมในการทาํงาน ให้สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  
ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื!อจัดการศึกษาและพัฒนาหลกัสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ  ทั"งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถิ !นและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 สําเร็จลงได้ดว้ยความร่วมมือ
อย่างดียิ !งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั"งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามที!ปรากฏ ซึ! งไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ 
เพื!อการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการนี"สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ที!นี"  
 
 
 

                                                                สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                            2562 
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���������'%ก+�
�������6�"� ������'%ก���� 
8.3 /� 6�&,�& ����0 &��'%ก�����������6ก��("�"��7
���������'%ก+�
�"� ������'%ก���� 

��"*��"7�  *��"�6/ ��')%�����ก��	�
ก%�%������'%�#ก$��(% 
8.4 /� ����������<�*���)3�0	����+�
4Nก6�7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��. 

9 �	�
��!��(�"ก���7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��. ��')%��/��1�ก3�� <�*����
��)/� 4Nก%���� ��"��?!ก3�� ���������'%ก��("������)��!ก����ก$1
!�2%!�7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ 
��'%�(��!�2%!��.��)3�0	�(�"4Nก%����6<�*�����? G 
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8.5 /� �������4Nก!�6<�*������) 5 ��'% 6 *��?!� ��� /3�� 4 �(��ก�� 320 ��)�9"! (�:��)� 20 ��)�9"! 
�(%��	 ��=�(%<�*����) ��'% /� 6�&�!�
���������	� 2 *��?! *'% <�*������) 5 /3�� 2 �(��ก�� +�
 
<�*������) 6 /3�� 2 �(��ก�� ��������
 160 ��)�9"! (�:��)� 10 ��)�9"!�(%��	 ��=�(%<�*����) ��"�!')%02
2%!���ก������2������? G 

6<�*������)/� 4Nก!��? 6�&�7��#ก$���/��1�ก3�� ���������'%ก��("������)��!ก����ก$1
!�
2%!�7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��. ��')%3�0	����+�
4Nก	;�����6<�*������)/� 4Nก!� &�� 

ก��/� 4Nก!�6<�*����D ��&%��"��7�3�0 &9 ��&%!��/��1��
�
����6ก��4Nก6�&*��
��"��)���ก����ก3��  

8.6 /� �������9*�!!�6<�*������) 5 ��'% 6 *��?!� ��� /3�� 4 �(��ก�� (12 ��)�9"!�(%��	 ��=
�(%<�*����) ��'% /� 6�&�!�
���������	� 2 *��?! *'% <�*������) 5 +�
<�*������) 6 ��" 4 �(��ก�� 
(6 ��)�9"!�(%��	 ��=�(%<�*����) ��"�!')%022%!���ก������2������? G 

8.7 /� ก�/ก��"����"���ก����6+�(�
<�*���� <�*�����
0"(&%�ก�(� 2 ��)�9"!�(%��	 ��= 
8.8 /� /3���(��ก����"6+�(�
<�*���� 0"(�ก� 22 �(��ก�� �3�����ก������+����E"���� 

+�
0"(�ก� 12 �(��ก�� �3�����ก������+��0"(��E"���� �(�<�*����D ��&%/� 0 &0"(�ก� 12 �(��ก�� 
��?!�? ����6ก��/� ก������ก���%6<�*����	ก��+�
<�*����D ��&%9 ��:��)�0"(*���ก� 35 ��)�9"!
�(%��	 ��= �(�ก������+��0"(��E"����0"(*���ก� 25 ��)�9"!�(%��	 ��= 

 ��?!�? ��ก�7��#ก$�%�����#ก$���'%�7���"�����,�+�
*��"/3��	�6ก��/� �(��ก��+�

����6ก��/� ก������ก���%+�(�
<�*������)+�ก�(�!0	/�ก�ก1L=2&�!�& %�/�3�0 &+�(�&%!0"(ก�
���(%
"���.�+�
*�1<��ก���#ก$� 
 

9. ก���*ก+��
�����:�.� 
 

�	���	+��ก��/� ก���#ก$���)�ก� /�ก2&%�ก�!�(�"ก��
��(�!�7��#ก$�%�����#ก$���'%�7��� 
ก���7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��. 9 �,�&����6�&�����(��#)!6�7��#ก$�%�����#ก$�
��'%�7��� +�
����<�*	;�����6�7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��. ��')%6�&ก��/� 
ก���#ก$��
�����<�*���"��7���)"2� *��"��"��7 &�ก��,���+�
��-�ก3���!*��!��"*��"�&%!ก��2%!
,�&6�&+�
�	�0	��"/� �"��2%!���ก���� ��?!�? �7��#ก$�%�����#ก$���'%�7����&%! 3���ก�� �!�? 

9.1 3�����������<�*�6ก��("�"��7
���������'%ก ��"0"(&%�ก�(� 18 �(��ก�� 0	�(�"ก3�� 
����
�%�� 2%!�������ก���7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��.��)�(�"/� ก���#ก$��
�����<�*� 
0 &+ก( /� 	�
�!*=������� �"��7
������� *3�%������������ ������)6�&4Nก+�
/3���(��ก��6�&�% *�&%!ก��
��ก$1
!�2%!�7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��. ��"��?!�"��7
�������2%!��2�!� 
��?!�? ก��ก3�� /3���(��ก��+�
/3����)�9"!��)6�&4Nก%����2%!+�(�
����������<�*�6�&�	�0	��"��)
���ก����ก3��  +�
6�&���!�ก����-�������� �!ก�(��6�&�3��ก!�*1
ก��"ก��ก��%�����#ก$����� &�� 
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9.2 �(�"/� �3�+,4Nก%���� ��&%"+�ก���� +�
	�
�"�,�6+�(�
�������ก���7�	�
ก%�ก�� 
��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��.��)�(�"/� ก���#ก$��
�����<�*� ��')%3�0	6�&6ก��4Nก%���� +�
 3���ก��
�� +�
	�
�"�,��	��������  

9.3 /� +,ก�������
�����<�*���"*��"��&%"2%!�7�	�
ก%�ก�� ��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��.
��)/� ก���#ก$��
�����<�*��(�"ก� 9 �%�/3��������%')��)�% *�&%!ก����ก$1
!�2%!�7�	�
ก%�ก�� 
��.�����ก�/ ��'%�(��!�2%!��.�? G 0	/� �(�" &��กE0 & 
 

10. ก��"�'�"��� 
 

  ,�&�2&������&%!�3���E/ก���#ก$�0"(�)3�ก�(��
 ��"���"�#ก$�	5��) 3 ��'%�������(� +�
"�*�1�"����
�	�0	��"�
�����ก�
���!�#ก$���ก���(� &��ก��/� ก���#ก$�+�
ก��	�
�"�,�ก��������"���ก����
	�
ก��������������� 
 

11. ก��	�
"!�8�ก��"��� 
 

 �&ก��	�
�"��<��/��! ��?!�? 6�&�	�0	��"�
�����ก�
���!�#ก$���ก���(� &��ก��/� ก���#ก$�
+�
ก��	�
�"�,�ก��������"���ก����	�
ก��������������� 
 

12. ก���<�"�=�ก���*ก+���!���ก���� 
 

12.1 0 &�������+�
/3���(��ก���
�"6��ก�"� ���� *��7&���"��)ก3�� 0�&6���ก����
+�(�
	�
�<�����+�
��2����� +�
��"+,ก��������)�7��#ก$�ก3��  

12.2 0 &*(��
 ��*
+�:��)��
�"0"(�)3�ก�(� 2.00 
12.3 ,(��ก1L=ก��	�
�"�"���.�������� 
12.4 0 &�2&��(�"	;�����ก�/ก��"����"���ก������"+,ก��������)�7��#ก$�ก3��  +�
 “,(�” 

��ก<�*���� 
 

13. ก����5��������&���ก���� 
 

13.1 �"� �����"��7
+กก��! �7��#ก$�%�����#ก$���'%�7�����"��7��-�����������)"���"
6+�(�
ก��("���� ��')%��'%ก����%ก��'%/�ก���������)ก3�� 6�&�	�������!*��0 & 9 ���"��7��-��	��������
��'%��ก$1
���1�ก�� ,�",���'?%��������)*�%�*��"���
2%!ก��("����<�$�0�� ก��("����<�$��(�!	�
��� 
ก��("��������������= ก��("����*1�������= ก��("������!*"�#ก$� ก��("������2�#ก$�+�
���#ก$� 6�� �(���)
��"�
�" 9 ���/��1�/�ก"���.�ก��������&2%!ก��("�����? G ��')%6�&�����/� 	�
�!*=2%!�"� ����
�"��7
+กก��! 
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13.2 �"� �����"��7
������� �7��#ก$�%�����#ก$���'%�7�����"��7���)"���"����
�%�� 
2%!�������6+�(�
ก��("����6ก��/� �3�+,ก��/� ก��������& +�
��"��7��-�����������)"���"6ก��("�"��7

���������'%ก0 & ��"*��"�&%!ก��2%!�7�	�
ก%�ก����'%���������=2%!<�"�<�*��')%���)"2� *��"��"��7
6ก��+2(!2�2%!	�
��� ��?!�? �&%!��/��1�6�&�% *�&%!ก��/� 	�
�!*=��2�����+�
�"��7
������� 
��2�!� &�� 

13.3 �"� ������'%ก���� �7��#ก$�%�����#ก$���'%�7�����"��7��-�����������)"���"0 & 
��"*��"�&%!ก��2%!�7�	�
ก%�ก�� ��"� �&%!7�) ��'%���������=2%!<�"�<�*��')%���)"2� *��"��"��7
6ก��+2(!2�2%!	�
��� +�
��'%��')%ก���#ก$��(% 

��?!�?  ก��ก3�� �������� /3���(��ก��+�
/3����)�9"!����6�&�	�0	��"��)���ก����ก3��  
 

14. ก��	���	���,ก'>� ��5�������� ก��/!����,�
ก����!������ก���� 
 

14.1 ก����-����ก������'%ก��	���	��!���
�3�*�A2%!���ก������"�ก1L="���.�*�1��-�%�����#ก$�
�
 ��	�
ก��������������� 6�&�	��&���)2%!�3��ก!�*1
ก��"ก��ก��%�����#ก$� �7���ก��%�����#ก$� 
+�
�7��#ก$� 9 �*��"��E�%�2%!*1
ก��"ก��ก��%�����#ก$� 

14.2 ก��%�"������ก���� 6�&�	��&���)2%!�3��ก!�*1
ก��"ก��ก��%�����#ก$� 9 �*��"��E�%�
2%!*1
ก��"ก��ก��%�����#ก$� 

14.3 ก��	�
ก��6�&���ก���� 6�&�3��	�	�
ก��ก�
���!�#ก$���ก�� 
14.4 ก����-����������'%ก��("�������)"���" �7��#ก$�%�����#ก$���'%�7�����"��7 3���ก��0 & 

9 ��&%!���!�6�&�3��ก!�*1
ก��"ก��ก��%�����#ก$����� 
 

15. ก��	�
ก�.�#:��������ก����,�
ก���� ก��"���ก���� 
 

 6�&��ก���ก����ก3�� �
��	�
ก�*�1<��2%!���ก����+�
ก��/� ก������ก���%0�&6�&�� �/ 
%�(�!&%�	�
ก%� &�� 4  &� *'% 

15.1 ���ก������)�# 9�!ก��"���.�%���� 
15.2 *�� ������ก�+�
ก������� 
15.3 ����ก��/� ก��������& ก���� +�
	�
�"�,� 
15.4 ,�&�3���E/ก���#ก$� 
 

6�&�3��ก!�*1
ก��"ก��ก��%�����#ก$� �7���ก��%�����#ก$�+�
�7��#ก$�/� 6�&"�ก��	�
�"�
+�
���!�,�ก�� 3���ก�����ก���� ��')%��-���'%	���	��!���ก������)%��(6*��"���,� �%�%�(�!�(%�')%! 
%�(�!&%���ก 5 	5 
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ก��ก<�� �����������ก����	�
ก��������������� ������ก��� 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุ�มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ�มวชิาภาษาต�างประเทศ 
13  กลุ�มวชิาวิทยาศาสตร� 
14  กลุ�มวชิาคณิตศาสตร� 
15  กลุ�มวชิาสังคมศึกษา 
16  กลุ�มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
17  กลุ�มวชิาบูรณาการ 
20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ช่ือวิชา 

ลําดับที่วิชา    01-99 

กลุ/มวิชา สาขาวชิา/วิชาเรียนร/วม 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 
 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ/มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ/มวิชาเรียนร/วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) 
20  กลุ/มวิชาเรียนร/วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร9) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ/มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ/มวิชาเรียนร/วมประเภทวิชา 

10  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝ/กประสบการณ�สมรรถนะวิชาชีพ 
85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

2  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ปวช. 

06 ประเภทวิชาประมง 
07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท/องเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 

หลักสูตร 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนร/วม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยส/วนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

2 0 0 0 1 

 
2 x x 0 0 

 
2 x x x x 

 

2 x x 0 0 
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���ก����	�
ก��������������������� 
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���กก��� ����ก���� 
 
 

1. !
"����ก���		�#��
	�ก�������	�������������� !�$%&��'��ก(����)�	�#��!�)��)*�+,��,		-�� 
,�)�.�		, /	���		,0��/		���		.������� ��,�	-
	�ก&�&����1#+�	���,)��,�+&�ก�	2&�
���#0	����0��ก�	
	�ก&�&����&��	� �&#)�+&�ก��03���'��!	45ก�/0�����),0�6�����0��
03�ก�	7ก4�0�6����� !
"�1
��,ก	&�)�.��'�0�6����� ,��	5��ก�	7ก4�2&����� 0��ก	&�)�.��'�
&����7ก4�0�6����� 

 

2. !
"����ก���	��%!
8#9&ก��*�+!�$&ก!	���1#+&�6��ก�+��2��� !�+��,		-��!:���#+��#+��ก�	
;�����/	�� 
��,�	-!�$&ก����ก�	!	�����,�ก�<��0��9&ก��2&�3�+!	��� !
8#9&ก��*�+3�+!	�����,�	-!����9&�3�ก�	!	��� 
���,3�ก�	!	��� !����9&�)��,	�+0��
	���ก�	.=/�ก0��6������ก�	 �-��
	�ก&�ก�	0�� 
�-��
	�ก&�&����&��	� 

 

3. !
"����ก���	��%,�6�!�+�*�+3�+�(�!	>/ก�	7ก4�,��,		-��*�ก�	
	�ก&�&���� ,�)��,	�+!�>,<�,� 
;�����1#+/	�� 
,�)��,!
"�3�+�(�0����,�	-�(����!
"��,�6).�1#+#� 

 

4. !
"����ก���	��%��������ก�	
	����)��,	6�,,$&*�ก�	/�#ก�	7ก4�	6�,ก��	���6����6�����0��&�)=ก	 
��%!ก�%��2+&� ����<�)	�50��!&ก�� 

 

5. !
"����ก���	��%!
8#9&ก��*�+�-��7ก4� �-��
	�ก&�ก�	 ��,��0���+&�-�%� ,��6��	6�,*�ก�	��'�����ก���	
*�+�	���,)��,�+&�ก�	0���&#)�+&�ก���<���������	=2&�<�,�<�) !�$%&!��%,2�#)��,��,�	- 
*�ก�	026�2��2&�
	�!� 
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!�"�#��� ����ก���� 
 
 

1. !�$%&*�+,�)��,	�+����@4A�0��!�)��)!����7ก<��*�+2&�!2�2&����&���� ,���ก4�#+��!�)9�9���
��	��!�0��ก�	�$%&��	!�$%&*�+*�ก�	#(�	������0�����&���� ��,�	-7ก4�)+�)�+�!��%,!��,�	$&
7ก4��6&*�	�#����%���27�� 

 

2. !�$%&*�+,���ก4�0���,		-��*����&������,,��	5��������� ��,�	-��	.�ก�	)��,	�+ ��ก4�/�ก
���	=�6�� B 
	���ก�=*�+*����&���� �&#)�+&�ก��ก�	!
��%��0
�����!�)9�9��� 

 

3. !�$%&*�+,�
CDD� ,�)��,)�#�	+���		)= ,�)��,��,�	-*�ก�	)�# ��!)	���= ���03� �	���	/�#ก�	 
��#���*/ 0ก+
CD�� 
	�������0��
	�!,��3�ก�	
;��������&���� ,���ก4�ก�	!	���	�+ 0�����
)��,	�+0��0�����*�,6 B ,���'����!&�0��
	���ก�=*�+*�ก�	�	+�����*�+�&#)�+&�ก���������0��
ก�	��'�����&����&�6���6&!�$%&� 

 

4. !�$%&*�+,�!/�)����%#��6&&���� ,�)��,,�%�*/0��<�)<�,�*/*����&���� 	�ก��� 	�ก��6����� ��,�	-�(����
!
"��,�6).�1#+#� ,�)��,<�)<�,�*/*���!&��6&ก�	!	���������� 

 

5. !�$%&*�+,���)��ก<����%#� ,�)�.�		, /	���		, E$%&����= ,������ ,���2<���,��	.=02>�0	�����	6��ก��0��/��*/ 
!�,���,ก��ก�	
;��������*�&�������� B 

 

6. !�$%&*�+!
"�3�+,��@��ก		,������),��%#���, �6&�+��)��,	��0	�0����	!����# ����*�ก�	�(���� ก�	&��6	6�,ก�� 
,�)��,	��3�#�&��6&)	&�)	�� &�)=ก	 �+&�-�%�0��
	�!����� &�����!�$%&���), !2+�*/0��!�>�)�.)6�
2&���
��'��		,1�� <�,�
CDD��+&�-�%� �	����ก*�
CD��0��)��,�(�)�D2&���%�0�#�+&, 

 

7. !�$%&*�+�	����ก0��,��6��	6�,*�ก�	��'��0��0ก+12
CD��!	45ก�/2&�
	�!� 9#�!
"�ก(�����(�)�D
*�#+��ก�	3���0��*�+�	�ก�	 

 

8. !�$%&*�+!�>�)�.)6�0��#(�	�1�+E7%��-�������� ���� 0���	�,��ก4��	��= 
;�������*�5�����!,$&�#� 
��,	��&�
	�����
1�� &��,��	�,��ก4��	��=�	�!
"�
	�,�2 
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���ก$ก%&'ก��(�) 
���ก����	�
ก��������������������� ������ก��� 2563 

 
 

1. ก��$���ก���  
 

1.1 ก�	!	���ก�	�&���,���ก���	��� 3�+!	�����,�	-����!����!	���1#+��ก����!	�����%ก(���# 0��
�(�3�ก�	!	���0�6������,�
	�!,��3�	6�,ก��1#+ ��,�	-2&!����9&�3�ก�	!	��� 0��2&!����9&�)��,	�+
0��
	���ก�	.=1#+ 

1.2 ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�!�+�ก�	
;�����/	�� ��,�	-/�#ก�	!	���ก�	�&�1#+���ก����	�
0�� 
!�$%&*�+3�+!	���,�)��,	�+ )��,!2+�*/*����กก�	 ����ก�	0��ก�	#(�!������ ,���ก4�ก�	
;����������,0��03�
0��
	�����1#+<��*�+)��,!
��%��0
�� ��,�	-��	.�ก�	0��
	���ก�=*�+)��,	�+0����ก4��������ก�	 
��%��,����=ก��������� !�)9�9�����	��!�0��ก�	�$%&��	 *�ก�	��#���*/ ���03� 0ก+
CD���	���	
/�#ก�	 
	�������0��
	�!,��3�ก�	#(�!������1#+&�6��!�,���, ,��6��	6�,*�ก�	���03�0����'�� 
	�!	�%,��%�*�,6 ,�)��,	��3�#�&��6&��!&� 3�+&$%�0���,�6).� 	�,����,�)�.�		, /	���		,  /		���		.������� 
!/�)��0��ก�/�������%!�,���,*�ก�	�(���� 
 

2. ก��!�"ก���,ก-�.�
$���$��� 
 

2.1 ก�	/�#ก�	7ก4�*�	���
ก���(��	��3�+!2+�!	�����%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��
	�ก�������	������� 
(
��.) �	$&!����!�6�*�
	�!<�����0����2�������,��%���ก���	ก(���# *�+	���!��� 2 
Jก�	7ก4� 
�6��3�+!2+�!	�����%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��3�+!2+�!	�����%�(�!	>/ก�	7ก4�
	�#��
	�ก�������	������� (
��.) �	$&!����!�6��6��
	�!<�����0����2�������%ก(���# *�+	���!���1,6�+&�ก�6� 
2 
Jก�	7ก4� 0��!
"�1
��,!�$%&�12��%���ก���	ก(���# 

2.2 ก�	/�#!���!	���*�+#(�!���ก�	 #����� 
2.2.1 *�
Jก�	7ก4���7%� B *�+0�6�<�)!	���&&ก!
"� 2 <�)!	���
ก���	$&	������<�) 

<�)!	����� 18 ��
#��= 	�,!���ก�	��#3� 9#�,�!���!	���0��/(������6��ก����,��%ก(���# 0��
�-��7ก4�&����7ก4��	$&�-����&�/!
8#�&�<�)!	���@#�	+&�1#+&�ก��,��%!�>��,)�	 

2.2.2 ก�	!	���*�	�������!	��� *�+�-��7ก4�&����7ก4��	$&�-����!
8#�(�ก�	�&�1,6�+&�ก�6�
��
#��=�� 5 ��� B ��1,6!ก�� 7 ��%�9,� 9#�ก(���#*�+/�#ก�	!	���ก�	�&�)���� 60 ���� 
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3. ก��/�"�0��ก�� 
 

 *�+,�/(������6��ก����&#���ก���	1,6�+&�ก�6� 83 - 90 ��6��ก�� ก�	)�#��6��ก��-$&!ก.N=#����� 
3.1 	�������@4A���%*�+!���*�ก�	�		����	$&&<�
	�� 1 ��%�9,��6&��
#��= �	$& 18 ��%�9,��6&<�)!	��� 

	�,!���ก�	��#3� ,�)6�!�6�ก�� 1 ��6��ก�� 
3.2 	������
;�������%*�+!���*�ก�	�#�&��	$&OPก
;�����*��+&�
;�����ก�	 2 ��%�9,��6&��
#��= 

�	$& 36 ��%�9,��6&<�)!	��� 	�,!���ก�	��#3� ,�)6�!�6�ก�� 1 ��6��ก�� 
3.3 	������
;�������%*�+!���*�ก�	OPก
;�����*�9	�OPก����	$&<�)���, 3 ��%�9,��6&��
#��= �	$& 

54 ��%�9,��6&<�)!	��� 	�,!���ก�	��#3� ,�)6�!�6�ก�� 1 ��6��ก�� 

3.4 ก�	OPก&����*�ก�	7ก4�	������<�)� ��%*�+!���1,6�+&�ก�6� 54 ��%�9,��6&<�)!	��� 	�,!���ก�	��#3� 
,�)6�!�6�ก�� 1 ��6��ก�� 

3.5 ก�	OPก
	���ก�	.=�,		-���������*��-��
	�ก&�ก�	 ��%*�+!���1,6�+&�ก�6� 54 ��%�9,��6&<�)!	��� 
	�,!���ก�	��#3� ,�)6�!�6�ก�� 1 ��6��ก�� 

3.6 ก�	�(�9)	������'���,		-��������� ��%*�+!���1,6�+&�ก�6� 54 ��%�9,��6&<�)!	��� 	�,!���ก�	��#3� 
,�)6�!�6�ก�� 1 ��6��ก�� 
 

4. 2/����)�����ก���� 
 

 9)	��	+��2&����ก���	
	�ก�������	�������������� �����ก	�� 2563 0�6�!
"� 3 �,�#���� 0��
ก�/ก		,!�	�,���ก���	  #����� 

4.1 �,�#�����,		-��0ก�ก��� 1,6�+&�ก�6� 21 ��6��ก�� 
 4.1.1 ก��6,����<�4�1�� 
 4.1.2 ก��6,����<�4��6��
	�!� 
 4.1.3 ก��6,������������	= 
 4.1.4 ก��6,����).�����	= 
 4.1.5 ก��6,�������),���	= 
 4.1.6 ก��6,����,��4����	= 

4.2 �,�#�����,		-��������� 1,6�+&�ก�6� 56 ��6��ก�� 
 4.2.1 ก��6,�,		-����������$��5�� 
 4.2.2 ก��6,�,		-���������!:��� 
 4.2.3 ก��6,�,		-���������!�$&ก 
 4.2.4 OPก
	���ก�	.=�,		-��������� 
 4.2.5 9)	������'���,		-��������� 

4.3 �,�#����!�$&ก!�	� 1,6�+&�ก�6� 6 ��6��ก�� 
4.4 ก�/ก		,!�	�,���ก���	 (2 ��%�9,�/��
#��=)  - ��6��ก�� 
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�#��$��� 
1) /(������6��ก��2&�0�6���,�#����0��ก��6,����*����ก���	 *�+!
"�1
��,��%ก(���#1�+ 

*�9)	��	+��2&�0�6��
	�!<�����0����2����� 
2) ก�	��'��	������*�ก��6,�,		-����������$��5��0��ก��6,�,		-���������!:��� /�!
"�	���������)��

��%���+&�)��,!
"���2�������,,��	5��ก�	7ก4�������� #+���,		-���������2&���2����� E7%��7#9��
ก��,��	5��&���� /7��+&���'��ก��6,	������*�+)	�/(������6��ก����%ก(���# 0��3�+!	����+&�!	�����ก	������ 

3) �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-/�#	������!�$&ก��,��%ก(���#1�+*����ก���	 0��
�	$&��'��!��%,��,)��,�+&�ก�	!:���#+��2&��-��
	�ก&�ก�	�	$&��,�������	=<�,�<�) !�$%&!��%, 
2�#)��,��,�	-*�ก�	026�2��2&�
	�!� ������� �+&�!
"�1
��,!�$%&�120��,��	5��ก�	7ก4�������� 
��%
	�!<����� ��2�����0����2����ก(���# 
 
5. ก��34ก	�
��ก��%'�#��5
������� 
 

!
"�ก�	/�#ก	����ก�	!	���	�+9#�)��,	6�,,$&	���6���-��7ก4�&����7ก4��	$&�-����ก��<�)ก�	3���
0���	$&<�)�	�ก�	 ����/�ก��%3�+!	���1#+!	���	�+<�)�@4A�0��ก�	OPก��#�	$&OPก
;�����!�$�&��+�*��-��7ก4�
&����7ก4��	$&�-����0�+�	���!�����7%� �������  !�$%&!
8#9&ก��*�+3�+!	���1#+!	���	�+/�ก
	���ก�	.=/	�� 
1#+��,3��ก��ก�	
;��������&����  !)	$%&�,$& !)	$%&�/�ก	 &�
ก	.=��%����,��  0���		��ก�ก�	�(����	6�,ก��  
�6�!�	�,ก�	OPก��ก4� ก	����ก�	)�# ก�	/�#ก�	 ก�	!3��D�-��ก�	.= E7%�/��6��*�+3�+!	����(�1#+ )�#!
"� 
�(�!
"�0��!ก�#ก�	*OR	�+&�6���6&!�$%&�  ��&#/�!ก�#)��,,�%�*/0��!/�)����%#�*�ก�	�(����0��ก�	
	�ก&�
&����&��	� 9#�ก�	/�#OPก
	���ก�	.=�,		-����������+&�#(�!���ก�	 #����� 

5.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+,�ก�	OPก
	���ก�	.=�,		-��������� *�	�
2&�
ก�	OPก���*��-��
	�ก&�ก�	 0��6������ก�	 	�5�����ก�/�	$&��6�����2&�	�5 *�<�)!	�����% 3 0���	$&
<�)!	�����% 4 9#�*�+!���	�,1,6�+&�ก�6� 320 ��%�9,� ก(���#*�+,�)6�!�6�ก�� 4 ��6��ก�� 

ก	.��-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�ก�	!��%,���
	���ก�	.=�,		-��������� 
��,�	-�(�	��������%�	��	$&��,����=ก����ก4.����1
!	����	$&OPก*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/�	$&
��6�����2&�	�5*�<�)!	�����%/�#OPก
	���ก�	.=�,		-���������1#+  	�,1,6�+&�ก�6� 1 <�)!	��� 

5.2 ก�	��#���3�ก�	!	���0��*�+	�#��3�ก�	!	��� *�+
;�����!�6�!#���ก��	������&$%� 
 

6. 2/������6��#��5
������� 
 

!
"�	��������%!
8#9&ก��*�+3�+!	���1#+7ก4�)+�)�+� ��	.�ก�	)��,	�+ ��ก4�0��
	���ก�	.= 
/�ก��%���%1#+!	���	�+ ��,$&
;�����#+����!&���,)��,-��#0��)��,��*/ ����0�6ก�	!�$&ก���2+&�	$&!	$%&� 
��%/�7ก4� �#�&� ��'��0���	$&
	�#�45=)�#)+� 9#�ก�	���03� ก(���#2����&�ก	����ก�	 #(�!���ก�	 

	�!,��3� �	�
0��/�#�(�	�����!�$%&�(�!��& E7%�&�/�(�!
"�	����))��	$&ก��6,ก>1#+ �������  27��&��6ก��
��ก4.�2&�9)	�������� B  9#�ก�	/�#�(�9)	������'���,		-���������#��ก�6���+&�#(�!���ก�	 #����� 
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6.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+3�+ !	���/�#�(�9)	������'���,		-��������� 
��%��,����=�	$&�&#)�+&�ก����2����� *�<�)!	�����% 3 0���	$&<�)!	�����% 4 	�,/(���� 4 ��6��ก�� *�+!��� 
1,6�+&�ก�6� 216 ��%�9,� �������  �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+,���%�9,�!	��� 4 ��%�9,��6&��
#��= 
ก	.���%ก(���#*�+!	���	������9)	���� 4 ��6��ก�� 

 ��ก/�#*�+!	���	������9)	���� 2 ��6��ก�� )$& 9)	���� 1 0��9)	���� 2 *�+�-��7ก4�
&����7ก4��	$&�-����/�#*�+,���%�9,�!	����6&��
#��=��%!����!)���ก��!ก.N=#��ก�6��2+���+� 

6.2 ก�	��#���3�ก�	!	���0��*�+	�#��3�ก�	!	��� *�+
;�����!�6�!#���ก��	������&$%� 
 

7. ก�!ก��#$���#���ก���� 
 

7.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+,�ก�/ก		,!�	�,���ก���	1,6�+&�ก�6� 2 ��%�9,��6&��
#��=
��ก<�)!	��� !�$%&�6�!�	�,�,		-��0ก�ก���0���	$&�,		-��������� 
��กOC�)�.�		, /	���		, )6����, 
	�!��������� ก�	�6&�+��)��,	��0	� ��	!����#0��ก�	��/	�� !�	�,�	+��ก�	!
"���!,$&�1��0����9�ก 
*�#+��ก�		�ก���� !��#����	�,��ก4��	��= �6�!�	�,ก�	
ก)	&�	��&�
	�����
1��&��,��	�,��ก4��	��=
�	�!
"�
	�,�2  �����(�	������ ��
� ��'��		, <�,�
CDD�1�� 
��กOC�/���(��7ก0��/��&���*�ก�	&��	�ก4=
��%�0�#�+&,0���(�
	�9���=�6&��,��0���+&�-�%�  ������� 9#�*�+ก	����ก�	ก��6, *�ก�	���03� ��,$&
;����� 

	�!,��3� 0��
	��
	��ก�	�(���� 

 �(��	����ก!	���&����7ก4�	������<�)� *�+!2+�	6�,ก�/ก		,��%�-��
	�ก&�ก�	/�#27�� 
7.2 ก�	
	�!,��3�ก�/ก		,!�	�,���ก���	 *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	

/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
 

8. ก��	����9�:�������� 
 

8.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+3�+!2+�!	������ก���	
	�ก�������	��������������
��%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��3�+ !2+�!	�����%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��

	�ก�������	������� (
��.) �	$&!����!�6� �6��
	�!<����� 0����2�������%ก(���# !	���	������
	���$��5��
���������%ก(���#1�+*����ก���	0�6��
	�!<����� ��2����� !�$%&*�+,�)��,	�+0����ก4��$��5����%/(�!
"�
�(��	��ก�	!	���*���2��������� 

8.2 ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	���	������
	���$��5��������� *�+!
"�1
��,
	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	
�������������� 

8.3 ก	.�3�+!2+�!	�����%,�)��,	�+0��
	���ก�	.=*�	������
	���$��5�����������%���ก���	ก(���# 
,�ก6&�!2+�!	��� ��,�	-2&!����9&�3�ก�	!	���	�+1#+ 9#�
;�������,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��
ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
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9. ก��!�".<ก��$��� 
 

!
"�ก�	ก(���#	��������,9)	��	+�����ก���	��%/�#(�!���ก�	!	���ก�	�&�*�0�6��<�)!	��� 
9#�/�#&��	��6��ก�	!	���	�+<�)�@4A��6&<�)
;�����*��,�#�����,		-��������� 
	�,�. 40 : 60 
������� 27��&��6ก����ก4.��	$&ก	����ก�	/�#ก�	!	���	�+2&�0�6����2����� E7%�,�2+&!��&0��#����� 

9.1 /�#	������*�0�6��<�)!	��� 9#�)(��7�-7�	��������%�+&�!	�����,�(�#��ก6&�-���� )��,�6��-��ก
2&�	������ )��,�6&!�$%&�0��!�$%&,9����,����=ก��2&�	������ 	�,����	��������%��,�	-��	.�ก�	/�#ก�	!	���	�+
	6�,ก��*���ก4.�2&���� 9)	����0���	$&�������*�0�6��<�)!	��� 

9.2 /�#*�+3�+!	���!	���	���������)��*��,�#�����,		-��0ก�ก��� �,�#�����,		-���������
*�ก��6,�,		-����������$��5��0��ก��6,�,		-���������!:��� 0��ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�+)	�
��,��%ก(���#*�9)	��	+�����ก���	 

9.2.1 ก�	/�#	������*��,�#�����,		-��0ก�ก��� )�	/�#ก	�/����ก<�)!	��� 
9.2.2 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-����������$��5�� 9#�!:���	��������%!
"��$��5��2&�

ก�	!	����������)�	/�#*�+!	���*�<�)!	�����% 1 
9.2.3 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-���������!:��� )�	/�#*�+!	���ก6&�	������*�ก��6,�,		-��

�������!�$&ก0��	������*��,�#����!�$&ก!�	� 
9.3 /�#*�+3�+ !	���1#+!�$&ก!	���	������*�ก��6,�,		-���������!�$&ก0���,�#����!�$&ก!�	� 

��,)��,-��# )��,��*/ !�$%&��������ก�	
	�ก&�&�����	$&7ก4��6& 9#�)(��7�-7�)��,�&#)�+&�ก��
,��	5��ก�	7ก4��������#+���,		-���������2&���2�����0����2���� 

9.4 /�#	���������<�)���%�(�1
!	���0��OPก*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 
9#�
	�������	6�,ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&��/�	.�ก(���#<�)!	���
��%/�#OPก&���� 	�,����ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ 
�	$&��6�����2&�	�5��%�(�1
	6�,OPก&����*�<�)!	������� B 

9.5 /�#	������OPก���*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� 320 ��%�9,� (!:��%� 20 ��%�9,� 
�6&��
#��=�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 /(���� 2 ��6��ก�� 0�� 
<�)!	�����% 4 /(���� 2 ��6��ก�� 	�������� 160 ��%�9,� (!:��%� 10 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�12
2&����ก���	��2��������� B 

*�<�)!	�����%/�#OPก������ *�+�-��7ก4���/�	.�ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����
2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&�(�1
!	���0��OPก
;�����*�<�)!	�����%/�#OPก���#+�� 

ก�	/�#OPก���*�<�)!	���@#�	+&���,�	-�(�1#+9#��+&���/�	.�	���!���*�ก�	OPก*�+)	�
��,��%���ก���	ก(���# 

9.6 /�#	������9)	����*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� (12 ��%�9,��6&��
#��=
�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 0��<�)!	�����% 4 	�, 4 ��6��ก�� 
(6 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�122&����ก���	��2��������� B 
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9.7 /�#ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�0�6��<�)!	��� <�)!	�����1,6�+&�ก�6� 2 ��%�9,��6&��
#��= 
9.8 /�#/(������6��ก��	�,*�0�6��<�)!	��� 1,6!ก�� 22 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��!�>,!��� 

0��1,6!ก�� 12 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��1,6!�>,!��� �6��<�)!	���@#�	+&�/�#1#+1,6!ก�� 12 ��6��ก�� 
������� !���*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�*�<�)!	���
ก��0��<�)!	���@#�	+&�9#�!:��%�1,6)�	!ก�� 35 ��%�9,�
�6&��
#��= �6��ก�	!	���0��1,6!�>,!���1,6)�	!ก�� 25 ��%�9,��6&��
#��= 

 ��ก�-��7ก4�&����7ก4��	$&�-����,�!���3�0��)��,/(�!
"�*�ก�	/�#��6��ก��0��!���
*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0�6��<�)!	�����%0�ก�6��1
/�ก!ก.N=2+���+� &�/�(�1#+0�6�+&�1,6ก	����6&
,��	5��0��)�.<��ก�	7ก4� 
 

10. ก���,ก-��
�����>�/� 
 

!
"�	�
0��ก�	/�#ก�	7ก4���%!ก�#/�ก2+&�ก��	6�,ก��	���6���-��7ก4�&����7ก4��	$&�-���� 
ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 9#�3�+!	���*�+!����6����7%�*��-��7ก4�&����7ก4�
�	$&�-���� 0��!	���<�)
;�����*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&*�+ก�	/�#
ก�	7ก4�	������<�)���,�	-!��%,2�#)��,��,�	-#+��ก�	3���0����'��ก(����)��	���,)��,�+&�ก�	2&�
3�+*�+0��!
"�1
��,/�#�,��2&����ก���	 ������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�#(�!���ก�	#����� 

10.1 �(�	���������<�)�*�ก��6,�,		-���������!�$&ก 	�,1,6�+&�ก�6� 12 ��6��ก�� 1
	6�,ก(���#
	����!&��#2&�	������ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� 
1#+0ก6 /�#
	���)=	������ �,		-��	������ )(�&�����	������ !�����%*�+OPก0��/(������6��ก��*�+�&#)�+&�ก��
��ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 	�,�����,		-���������2&���2���� 
������� ก�	ก(���#/(������6��ก��0��/(������%�9,���%*�+OPก&����2&�0�6��	���������<�)�*�+!
"�1
��,��%
���ก���	ก(���# 0��*�+	�����ก�	��'��	������#��ก�6��*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	��#+�� 

10.2 	6�,/�#�(�03�OPก&���� �	+&,0��ก�	��#0��
	�!,��3�*�0�6��	������ก���-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� !�$%&�(�1
*�+*�ก�	OPก&���� 0��#(�!���ก�	
��#0��
	�!,��3�!
"�	������ 

10.3 /�#03�ก�	!	���	������<�)���,)��,�	+&,2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5
��%/�#ก�	7ก4�	������<�)�	6�,ก�� 9#�&�/�(�	������&$%���%�&#)�+&�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5���� B 1
/�#	6�,#+��ก>1#+ 
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11. ก��$�)�$��� 
 

 3�+!2+�!	����+&��(�!	>/ก�	7ก4�1,6�%(�ก�6�	�#��
	�ก�������	��������	$&!����!�6� �	$&	�#��
,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��,�)�.�,����!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#
ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
 

12. ก��	�
$#�<�ก��$��� 
 

 !�+�ก�	
	�!,���<��/	�� ������� *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�
0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
 

13. ก���?�$�@!ก���,ก-���#���ก���� 
 

13.1 1#+	������0��/(������6��ก�����,*���ก�,�#���� )	�-+����,��%ก(���#1�+*����ก���	
0�6��
	�!<�����0����2����� 0����,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 

13.2 1#+)6�	�#��)�0��!:��%����,1,6�%(�ก�6� 2.00 
13.3 36��!ก.N=ก�	
	�!,��,��	5��������� 
13.4 1#+!2+�	6�,
;�����ก�/ก		,!�	�,���ก���	��,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 0�� “36��” 

��ก<�)!	��� 
 

14. ก����6��������(���ก���� 
 

14.1 �,�#�����,		-��0ก�ก��� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,
*�0�6��ก��6,���� !�$%&!�$&ก!	����&ก!��$&/�ก	��������%ก(���#*�+!
"��������)��1#+ 9#���,�	-��'��!
"�	������
�	$&��ก4.���	.�ก�	 3�,3���!�$�&��������%)	&�)��,��	�2&�ก��6,����<�4�1�� ก��6,����<�4��6��
	�!� 
ก��6,������������	= ก��6,����).�����	= ก��6,�������),���	= ก��6,����,��4����	= *���#�6����%!�,���, 
9#���/�	.�/�ก,��	5��ก�	!	���	�+2&�ก��6,�������� B !�$%&*�+�		��/�#
	���)=2&��,�#�����,		-��0ก�ก��� 

14.2 �,�#�����,		-��������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-!��%,!��,	����!&��#
2&�	������*�0�6��ก��6,����*�ก�	/�#�(�03�ก�	/�#ก�	!	���	�+ 0����,�	-��'��	������!��%,!��,*�ก��6,�,		-��
�������!�$&ก1#+ ��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	�	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	- 
*�ก�	026�2��2&�
	�!� ������� �+&���/�	.�*�+�&#)�+&�ก��/�#
	���)=��2�����0���,		-�����������2����#+�� 

14.3 �,�#����!�$&ก!�	� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,1#+ 
��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	 ��,�� �+&�-�%� �	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	-
*�ก�	026�2��2&�
	�!� 0���	$&!�$%&ก�	7ก4��6& 

�������  ก�	ก(���#	������� /(������6��ก��0��/(������%�9,�!	���2&�	��������%��'��!��%,!��, 
*�+!
"�1
��,��%���ก���	ก(���#  
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15. ก��	���	���.ก)A� ��6�������� ก��0#����.�
ก�� �#������ก���� 
 

15.1 ก�	��'�����ก���	�	$&ก�	
	��
	����	��(�)�D2&����ก���	��,!ก.N=,��	5��)�.��'�&����7ก4�
	�#��
	�ก�������	�������������� *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4� 
0���-��7ก4� 9#�)��,!�>��&�2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.2 ก�	&��,������ก���	 *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 9#�)��,!�>��&�
2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.3 ก�	
	�ก�*�+���ก���	 *�+�(�!
"�
	�ก�ก	��	��7ก4���ก�	 
15.4 ก�	��'��	�������	$&ก��6,����!��%,!��, �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-#(�!���ก�	1#+ 

9#��+&�	�����*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	�� 
 

16. ก��	�
ก�/�%>��� ����ก����.�
ก��!�"ก��$���ก���  
 

 *�+��ก���ก���	ก(���#	���
	�ก��)�.<��2&����ก���	0��ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�1�+*�+��#!/� 
&�6���+&�
	�ก&�#+�� 4 #+�� )$& 

16.1 ���ก���	��%�7#9��ก��,��	5��&���� 
16.2 )	� �	����ก	0��ก�	�������� 
16.3 ����ก�	/�#ก�	!	���	�+ ก�	��#0��
	�!,��3� 
16.4 3�+�(�!	>/ก�	7ก4� 
 

*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4�0���-��7ก4�/�#*�+,�ก�	
	�!,��
0��	�����3�ก�	#(�!���ก�	���ก���	 !�$%&��'���	$&
	��
	�����ก���	��%&��6*�)��,	��3�#�&�&�6���6&!�$%&� 
&�6���+&���ก 5 
J 
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ก��ก?��"�����������ก����	�
ก��������������������� ������ก��� 2563 

 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุ�มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ�มวชิาภาษาต�างประเทศ 
13  กลุ�มวชิาวิทยาศาสตร� 
14  กลุ�มวชิาคณิตศาสตร� 
15  กลุ�มวชิาสังคมศาสตร� 
16  กลุ�มวชิามนุษยศาสตร� 
17  กลุ�มวชิาบูรณาการ 
20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
06 ประเภทวิชาประมง 

 

ช่ือวิชา 

ลําดับที่วิชา   01 - 99 

กลุ.มวิชา สาขาวชิา / วิชาเรียนร.วม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 
 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (การจดัการอาชีพ) 
20  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมประเภทวิชา 
0X  กลุ�มวิชาเรียนร�วมกลุ�ม / สาขาวิชา 

 00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝ0กประสบการณ�สมรรถนะวิชาชีพ 
85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท.องเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
11 ประเภทวิชาพาณิชยนาว ี

หลักสูตร 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนร.วม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยส.วนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

3 0 0 0 1 

 
3 x x 0 0 

 

3 x x x x 

 

3 x x 0 0 

 

































ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๙  ก าหนดให้ 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง  มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรอบคุณวุฒิอาชีวศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๒  และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึง สมควร 
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ลงวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ที่คณะกรรมการการอาชวีศกึษา

ก าหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ปวช.” 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน 

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล   

้หนา   ๑
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“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพกับ 
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

“นักเรียน”  หมายความวา่  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนกัเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 
“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน  โดยก าหนดให้  ๑  ปี

การศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  
๑๘  สัปดาห์ 

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

“การเรียนแบบเต็มเวลา  (full-time)”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันท าการ  โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา  (part-time)”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ  โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียน  
ในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียน  
แบบไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้าน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  และบุคคลอื่นที่ท าหนา้ที่ปกครองดแูลและใหค้วาม
อุปการะแก่นักเรียน  และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล 
ความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา  และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  
ในสถานประกอบการ  หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก  โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ  
การส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ   
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“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียน 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ  ให้ค าปรึกษา  
แนะน าแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า   
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์ 
การตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน  

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการอ านวยการ  ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เปน็ไปตามระเบียบนี ้ และให้
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูแ้ละคุณสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

 
 

ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพ้ืนความรู้  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
หรือเทียบเท่า   

ความในข้อนี้  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางส่วนของรายวิชา  
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน   
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(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ 
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

ได้ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การรบัผู้เขา้เรียน 

 
 

ข้อ  ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ  ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ  หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ 
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา    
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน   
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 
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ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด   
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน   
โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัว  
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักเรียน  เพ่ือให้ทราบแนวทาง  
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น  แต่ต้อง  
ไม่เกิน  ๓  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน   
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน 
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  และให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือ 
ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่า  
ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ  หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๒๗   
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรู้  ตามข้อ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  ตามข้อ  ๘ 
 ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗   
 ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๘ 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืน

สภาพการเป็นนักเรียน  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักเรียน  เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณา

ตัดสินการส าเร็จการศึกษาด้วย 

ส่วนที ่ ๕ 
การพักการเรียน 

 
 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา   ๖
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ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี  
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร 

นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  แต่ถ้านักเรียนได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ครบถ้วนส าหรับ 
ภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าร้องเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรอง
หรือไม่ก็ได้  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน   
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว  ให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ  ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ  ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า
นักเรียน  ผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ  ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

้หนา   ๗
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ข้อ  ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ  ๒๕ สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง  ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ  ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๒๕  ก็ได ้
โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่ 
วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักเรียนต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด   
ข้อ  ๒๗ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ  ๒๖  

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจาก 
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ  ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา   
ข้อ  ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้  จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ  ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๑๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเปน็ในการให้นกัเรยีนลงทะเบียนรายวชิาที่แตกตา่งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น  อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ  ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

้หนา   ๘
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ส่วนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ  ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ  ๓๓ การถอนรายวิชาภายในก าหนด  ตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามขอ้  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่มีเหตผุล
สมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง   
“ผลการเรียน” 

ส่วนที ่ ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกติมารวมเพื่อการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 
 

ข้อ  ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้  โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ  ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๕ 
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ  ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแตล่ะรายวิชาไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนส าหรบั
รายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป   

้หนา   ๙
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นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  ตามข้อ  ๖๖  มิได้   

ข้อ  ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน 
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรยีน  หรือการฝึกอาชพีในภาคเรียนใด  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรยีน

หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน  หรือ
การฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที ่ ๖ 
การขออนญุาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลปลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ  ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือ

กิจกรรมพิเศษอย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ  ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง 

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถ
กระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักเรียนเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่
วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล  
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐
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การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ให้สถานศึกษาท าเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน 
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ  ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน  
การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  
สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๔๒ ให้สถานศึกษา  พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน   
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาที่ เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติ  
ในแต่ละรายวิชา 

ข้อ  ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน   

ข้อ  ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป ระดับผลการเรียน  ๔.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน  ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ร้อยละ  ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน  ๓.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ  ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน  ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 

้หนา   ๑๑
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ร้อยละ  ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน  ๒.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ  ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน  ๑.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ระดับผลการเรียน  ๐ หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า

ร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด   
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา

ก าหนด   
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

และผลการประเมินผ่าน 
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. 
ข้อ  ๔๗ นักเรียนที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า

ในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   
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(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   
(๓) ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 
ข้อ  ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  และ 

ข้อ  ๔๖  ส าหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิต 
ตามข้อ  ๔๙ 

(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผล  

การเรียน  ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ  ๔๙ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  หรือ

เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น  
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด า เนินการให้ เ รียนซ้ าหรือ เรียนแทน  ภายในเวลา 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระท าเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน  ตั้งแต่  
๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า  หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ ากว่า  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ข้อ  ๕๐ กรณีตามข้อ  ๔๙  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ  ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
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กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ 
ตามก าหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ  ๕๒ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ  
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ  ๕๓ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า  
๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏบิตัิ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน”   

หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  เมื่อนักเรียนด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรม
และตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักเรียนด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  
“ม.ผ.”   

ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ  หรือฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ   
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
กับสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวน  

หน่วยกิต  ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
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(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๔  
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก  ๑  ครั้ง  ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก าหนด  
ไม่เกิน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร  หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น   
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  โดยจ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

(๔) การประเมินใหม่ตาม  (๓)  ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน  ๑.๐ 
ข้อ  ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา  ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  และ  

“ผ่าน”  ทุกภาคเรียน   
ข้อ  ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร   
ข้อ  ๕๗ เมื่อนักเรียนไดล้งทะเบียนรายวชิาครบ  ๒  ภาคเรียน  และได้รับการประเมนิใหมแ่ลว้  

หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ 
ให้พ้นสภาพนักเรียน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๖  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

ข้อ  ๕๘  นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม  ๖  ภาคเรียนแล้ว 
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาวา่ควรให้เรยีน
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน 
เป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน  
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว  แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕   
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน   
๑๖  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้

 
 

ข้อ  ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้   

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน 

ข้อ  ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน  
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ  ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ  ๖๖ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือฝึกงานในสถานประกอบการ  
หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน  หรือเข้าเรียนแล้ว  
แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต  
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น  หรือ  
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้   

ข้อ  ๖๗ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบ 
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียน  
เฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
เอกสารการศึกษา 

 
 

ข้อ  ๖๘ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.  ๑  ปวช.”  

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า  ลงลายมือชื่อ   

พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า   
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวช.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกีย่วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่  
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน  
ของนักเรียน 

(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ  ๖๙ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ  ๗๐ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ  ๗๑ ให้ใช้ส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
ข้อ  ๗๒ ให้สถานศึกษาออกส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  ส าเนาคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๗๓ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร  

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียน  
หรือประทับตรา  “CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากบั
ที่รูปถ่าย 

ข้อ  ๗๔ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน   
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม  
จนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๗๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด  
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ   
การจะด าเนินการประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 
เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564  และในการประชุม
ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2564  จึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาก าหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ปวส.” 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัย  หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพ 
กับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน  โดยก าหนดให้  ๑  ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  ๑๘  สัปดาห์   

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

“การเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ 
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันท าการ  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้าน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่นที่ท าหนา้ที่ปกครองดแูลและให้ความอุปการะ
แก่นักศึกษา  และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา  และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  
หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก  
โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล 
ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า   การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่น 
ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ  ให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า    
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ  
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน   พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมิน 
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการอ านวยการ  ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูแ้ละคุณสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

 
 

ข้อ 7 ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพ้ืนความรู้  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   

ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา  
และสาขาวิชาที่ก าหนด  หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ต้องเรียนรายวิชา 
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน  ให้ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   
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ความในข้อนี้  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน   
(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี   ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๗  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้

ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การรบัผู้เขา้เรียน 

 
 

ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ   ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 
ที่ก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ป ี นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้สถานศึกษา
เป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 
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ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด   
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน   
โดยมีผู้ปกครอง  ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัวหรือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เพ่ือให้ทราบแนวทาง 
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักศึกษา  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น   
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษา  
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษา 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน   
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  และให้สถานประกอบการ 
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนักศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักศึกษา  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  ขาดการฝึกอาชีพ  หรือขาดการติดต่อ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา่  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือรับการฝึกอาชีพ   

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๒๗   
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรู้ตามข้อ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ  8 
 ช. พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๗  หรือตามข้อ  ๕๘ 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพ 

การเป็นนักศึกษา  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา 
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นโดยอยู่ในดุลพินิจ 
ของหัวหน้าสถานศึกษา 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏบิัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณาตัดสิน 

การส าเร็จการศึกษาด้วย  

ส่วนที ่ ๕ 
การพักการเรียน 

 
 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 

้หนา   ๖
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ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ 
ตามที่เห็นสมควร 

นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ   ตามที่สถานศึกษาก าหนด  แต่ถ้านักศึกษาไดช้ าระเงนิค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ   ครบถว้น
ส าหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว   
ให้แจ้งนักศึกษาโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน   ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง  ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ   ๒๕  ก็ได ้
โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่ เห็นสมควร   แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักศึกษาต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ  ๒๖   

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
ข้อ ๒๙ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้   จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ให้หัวหน้าสถานศึกษา

พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ   ไป  ทั้งนี้  ต้องช าระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
ข้อ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๑๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 
หัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไป
จากเกณฑ์ข้างต้น  อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๓๑ นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า 
มีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
และครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในก าหนดตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผล 
การเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร  
ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

ส่วนที ่ ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกติมารวมเพื่อการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 
 

ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการเสริมความรู้  
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือเป็น 
การสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๕ 
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเข้ารับการวัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ ๓๖ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน 
ส าหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  มิได้ 
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ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน 
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน  การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด   

ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน   
ให้นับเวลาเรียน  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน   
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที ่ ๖ 
การขออนญุาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลสัมฤทธิป์ลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวันและเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนได้ 
ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกิจกรรมพิเศษ

อย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน   
หากไม่สามารถกระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักศึกษาเขา้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วนั  
นับแต่วันประกาศผลการเรียน  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการ 
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
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การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   ให้สถานศึกษาท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรี ยน 
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  
ทั้งด้านความรู้  ทักษะ  ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
จากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา  พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน 
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ   
โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา 

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา   คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียน  ๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ร้อยละ  ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียน  ๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ  ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียน  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
ร้อยละ  ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียน  ๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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ร้อยละ  ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียน  ๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  ระดับผลการเรียน  ๐  หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้   
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียน 

ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   

โดยได้รบัอนุญาตจากหวัหนา้สถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด 
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา 

ที่สถานศึกษาก าหนด 
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(1) ได้  ข.ร. 
(2) ได้  ข.ป. 
(3) ได้  ข.ส. 
(4) ได้  ถ.ล. 
(5) ได้  ท. 
(6) ได้  ม.ท. 
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมาย 

ให้ท าในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   
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(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   

(๓) ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน  

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  และข้อ  ๔๖  

ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิตตามข้อ  ๔๙ 
(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน  

ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรยีนซ้ ารายวิชาที่ไดร้ะดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  หรือเลอืก

เรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น 
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด าเนินการให้เรียนซ้ าหรือเรียนแทน  ภายในเวลาก่อนส าเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้   จะกระท าเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน   
ตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า  หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ ากว่า  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ  ๔๙  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตามก าหนด 
ให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
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พิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้   จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า  ๒  ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน” 

หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  
เมื่อนักศึกษาด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักศึกษาด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ม.ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน” 

ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเขา้รว่ม
ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(2) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวนหน่วยกิต  

ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ให้เรียนซ้ า

รายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  จ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน  ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์  ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา   ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 

ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดและ  “ผ่าน”   

ทุกภาคเรียน 
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
ข้อ ๕๗ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หากได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  

ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
ข้อ ๕๘ นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม  ๔  ภาคเรียนแล้ว 

แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป 
หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว  แต่ยังไม่ เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ   ๕๕   
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  
ภาคเรียนนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

ส่วนที ่ ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้

 
 

ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ   ๗๕  
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน 

ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน   
โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้   โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป 

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  

หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน  หรือเข้าเรียนแล้ว  แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสม
ส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต  ตามหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบสะสมหน่วยกิต   

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น   
หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบเข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา 
ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
การจดัการเรียนรู้และการประเมนิผลรายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษาตามข้อ  ๗  วรรคสอง  ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 
ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา   สาขาวิชา  พร้อมช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอน
รายวิชานั้น ๆ  หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ก็ได้ 

ข้อ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมิน 
ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน   
โดยให้บันทึก  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”   

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน  “ผ่าน”  
ทุกรายวิชา 

หมวด  ๕ 
เอกสารการศึกษา 

 
 

ข้อ ๗๐ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบยีบนี้ซึง่ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.  ๑  ปวส.”  

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรยีน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผูจ้ัดท า  ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้  

วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า 
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน 
และการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้    
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวส.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



(4) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นสมุดบันทึก 

การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา 
(6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้ 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ ๗๓ ให้เอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และเอกสารคู่ฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน   
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาออกเอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  เอกสารคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ ๗๕ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร 

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้   แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับ 
ที่รูปถ่าย 

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา  หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา  หรือใบรับรองผลการเรียน   
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม   
จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 7๘ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  
ไปก่อนแล้ว  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับถือว่า 
การด าเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๗๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ  การจะด าเนินการ 
ประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕










































