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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรีย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงศึก ษาธิการ ว่ าด้ว ยการจัด การศึก ษาและ
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
“ปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” หมายความว่า การศึก ษาตามหลัก สูต ร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ใช้อักษรย่อว่า “ทล.บ.”
“ผู้เข้าศึก ษา” หมายความว่า ผู้ม าสมัครเข้า ศึก ษาในสถาบัน หรือ สมัค รฝึก อาชีพ กับ
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต
สําหรับนักศึกษาการศึกษาระบบทวิภาคีต้องขึ้น ทะเบีย นเป็น นักศึกษาและทําสัญ ญาการฝึกอาชีพ กับ
สถานประกอบการ
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอนการจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค
โดยกําหนดให้ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน
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“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคฤดูร้อน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“สถาบัน ” หมายความว่า สถาบัน การอาชีว ศึก ษาของรัฐ ที่จัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ ดํา เนิน การจัด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า คณาจารย์ประจําของสถาบันการอาชีวศึกษานั้นที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอน การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสาขาวิชาซึ่งสถาบันมอบหมายให้ทําหน้าที่
ให้คําแนะนําปรึกษา ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา ตักเตือนดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบดูแล
แผนการเรียนของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า คณาจารย์ประจําและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชา
ในระดับปริญญา
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถาบันเป็นหลัก
โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การวั ด และการประเมิ น ผล โดยผู้ เ รี ย นใช้ เ วลาส่ ว นหนึ่ ง ในสถาบั น และเรี ย นภาคปฏิ บั ติ ใ น
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถาบันในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงาน
กับสถาบันในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษาในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
“อาจารย์นิเทศก์” หมายความว่า อาจารย์ที่สถาบันมอบหมายให้ทําหน้าที่นิเทศให้คําปรึกษา
แนะนําแก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
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“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดคุณลักษณะของบุคคลด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑ์
การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถาบัน
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สภาพนักศึกษา
ส่วนที่ ๑
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ข้อ ๖ ผู้เข้าศึกษา ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่า ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เรียนหรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน ให้สถาบันกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าศึกษา
ข้อ ๗ การรั บ ผู้ เข้ า ศึ ก ษา ให้ ทํ า การสอบคัด เลื อ ก หรื อ คั ด เลื อ กให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่สถาบันกําหนด
การรับผู้เข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี สถาบันจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
นักศึกษาเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานประกอบการหรือดําเนินการ
ร่วมกันก็ได้
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การรับผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน ให้สถาบันคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ ๘ ให้มีการตรวจร่า งกายเฉพาะผู้ที่ผ่ านการสอบคัด เลือก หรือได้รับ การคัด เลือกโดย
แพทย์ปริญญา
ส่วนที่ ๓
การเป็นนักศึกษา
ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
และชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่สถาบันกําหนด
หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด
ของสถาบัน จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็นและได้รับอนุมัติจากสถาบัน
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทําสัญญาการฝึกอาชีพ
กับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถาบันและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๑๐ ให้สถาบันออกบัตรประจําตัวให้แก่นักศึกษา โดยให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถาบันออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้
ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๑ การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๕
(๓) ลาออก
(๔) ถึงแก่กรรม
(๕) สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
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ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถาบันและหรือสถานประกอบการ
เกินกว่า ๑๕ วัน ซึ่งสถาบันหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมี
พฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนที่พักการศึกษาตามข้อ ๑๖
ไม่ยื่นขอกลับเข้าศึกษาตามข้อ ๑๘ หรือไม่ติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ ๒๗
ค. ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบัน หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ
หรือประพฤติผิด ศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสีย ชื่อเสียงแก่สถาบันหรือประพฤติตนเป็นภัย
ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖
ข้อ ๑๒ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๑๑ (๓), ๑๑ (๕) ก, ๑๑ (๕) ข ถ้าประสงค์จะ
ขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าศึกษาในสถาบันหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะต้องยื่นคําร้องขอต่อสถาบัน
แห่งนั้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อสถาบันพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้า
ศึกษาได้
ข้อ ๑๓ การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าศึกษาตามข้อ ๑๒ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ต้องเข้าศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ต้องศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(๓) ให้นําจํา นวนหน่ว ยกิต ของรายวิชาที่ประเมิ น ได้ไว้ และเป็ น รายวิช าที่ยังปรากฏอยู่ใ น
หลักสูตรนี้มานับรวม เพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การพักการศึกษา
ข้อ ๑๔ สถาบันและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือ
ฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาให้ ไ ปศึ ก ษา หรื อ ดู ง าน หรื อ เป็ น ตั ว แทนของสถาบั น หรื อ
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
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(๓) เพื่อรับราชการทหารกองประจําการ โดยให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด
(๔) เหตุ จํ า เป็ น อย่ า งอื่ น ตามที่ ส ถาบั น หรื อ สถาบั น และสถานประกอบการจะพิ จ ารณา
เห็นสมควร
ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาหรือ
การฝึกอาชีพไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากสถาบันเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้น ปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า
๑ ปี สถาบันหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าศึกษาหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคําขอเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสถาบัน หรือสถาบันและสถานประกอบการ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๖ สถาบัน สั่งให้นักศึกษาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ได้ โดยปฏิบัติต ามข้อกําหนด
เกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาของสถาบันหรือระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ
นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๑๔ หรือถูกสั่งพักการศึกษา
หรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๑๖ เป็นเวลาเกินกว่า ๑ ภาคเรียน ต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคเรีย นที่พักการศึกษาตามระเบีย บของสถาบันภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน ประกาศ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ข้อ ๑๗ การอนุ ญาตให้ นักศึก ษาลาพั กการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ให้สถาบัน ทําหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้นักศึกษาโดยตรง
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ หรือถูกสั่งพักการศึกษาหรือพักการฝึกอาชีพ
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ หรือถูกสั่งพักการศึกษาแล้ว ให้ยื่นคําขอกลับ
เข้าศึกษาพร้อมหลักฐานการอนุญ าตให้ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ต่อสถาบันภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๑๙ นัก ศึก ษาที่ป ระสงค์จ ะลาออกจากการเป็น นัก ศึก ษา ต้ องดํา เนิ น การตามขั้ น ตอน
ที่สถาบันกําหนด
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ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญ าตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรีย นเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน

ข้อ ๒๑ ให้สถาบัน กําหนดวัน เปิดและปิด ภาคเรียนตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ย
ปีการศึกษาการเปิดและปิด สถานศึกษา สถาบัน อาจกําหนดวัน เปิด และปิด ภาคเรีย นแตกต่างไปจาก
ระเบียบดังกล่าวได้ และให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ข้อ ๒๒ สถาบัน ที่เปิด ภาคเรีย นฤดูร้อน ให้ปฏิบัติต ามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ย
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๓ สถาบันต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียนนั้น
ตามระยะเวลาที่สถาบันกําหนด
ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนเรีย นรายวิชา และการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี การทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นไปตามข้อกําหนด
ของหลักสูตร
ข้อ ๒๕ นัก ศึ ก ษาต้อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเอง ตามวัน และเวลาที่ ส ถาบั น กํ า หนด
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทน
ให้สถาบันพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๒๖ สถาบันอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๒๓ ก็ได้ โดยให้
สถาบันกําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามที่สถาบันกําหนด
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ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถาบันกําหนด ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักศึกษา ต้องติดต่อลาพักการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
ข้อ ๒๘ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนปกติได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน
๒๒ หน่วยกิต สําหรับภาคเรียนฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๒๙ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย น หรื อภายใน ๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิ ชาภายหลั งกํา หนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทํ าได้ ถ้ าสถาบัน พิ จารณาเห็น ว่ า
มีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา
ข้อ ๓๐ การถอนรายวิช าภายในกํา หนดตามข้อ ๒๙ ให้ล งอัก ษร “ถ.น.” ในใบแสดง
ผลการศึกษา
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๒๙ และสถาบัน พิจารณาเห็น ว่ามีเหตุผลสมควร
ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในใบแสดงผลการศึกษาเช่น เดีย วกัน แต่ถ้าสถาบัน พิจารณาเห็น ว่าไม่มีเหตุผล
อันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.”
ส่วนที่ ๔
การศึกษาโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๑ สถาบันอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมความรู้
โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
ข้อ ๓๒ เมื่อได้ทําการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วได้ร ะดับผลการศึกษาผ่าน ให้บันทึก
“ม.ก.” ลงในใบแสดงผลการศึกษาช่อง “ระดับผลการศึกษา” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน ไม่ต้องบันทึก
รายวิชานั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสําหรับการศึกษารายวิชานั้น โดยไม่นับจํานวนหน่ว ยกิตมารวม
เพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการศึกษา
ข้อ ๓๓ ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรีย น
ในแต่ล ะรายวิ ชาไม่ ต่ํากว่า ร้อ ยละ ๘๐ ของเวลาเปิ ด เรี ย นเต็ มสํา หรั บรายวิชานั้น จึงจะมี สิท ธิรั บ
การประเมินสรุปผลการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สถาบันอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมิน เทีย บโอน
ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๓ ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ ๓๔ การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถาบันระหว่างภาคเรียน ให้นําเวลาเรียนจากสถาบันทั้งสองแห่งรวมกัน
(๓) นัก ศึ ก ษาที่ ล าออกแล้ ว ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ก ลับ เข้ า ศึ ก ษาในภาคเรี ย นเดีย วกั น ให้ นั บ
เวลาเรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือฝึกอาชีพ ในภาคเรีย นใด ให้นับเวลาเรีย นก่อนและหลัง
การลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(๕) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะไม่นับเวลาเรียนในระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา
(๖) รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นําเวลาเรียน
ที่ศึกษากับอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(๗) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข้อ ๓๕ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวันและเวลาที่สถาบันกําหนด
สถาบันอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการศึกษา
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
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(๓) เป็นตัวแทนของสถาบัน หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถาบันหรือสถานประกอบการ
(๔) มีค วามจํา เป็น อย่า งอื่น โดยสถาบั น หรื อ สถานประกอบการพิ จารณาแล้ว เห็น ว่ าเป็ น
ความจําเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๖ นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญ าตเลื่อนการประเมินสรุปผลการศึกษา ต้องยื่นคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถาบัน ก่อนการประเมิน ไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถกระทําได้
ให้สถาบันพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การอนุญ าตให้เลื่อนการประเมิน สรุปผลการศึกษาให้สถาบัน ทําเป็น ลายลักษณ์อักษรมอบให้
นักศึกษา
ข้อ ๓๗ นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผล
การศึกษาปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบันเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๓๘ ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได้ ให้สถาบันกําหนดวันประเมินไว้ในหนังสือ
อนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้ให้เป็น หน้าที่ข องนักศึกษาซึ่ง พร้อมที่จะรั บ
การประเมิน ยื่น คํ าร้องต่อ สถาบัน เพื่อขอเข้ารับการประเมิ น พร้ อมทั้งหลั กฐานการอนุญ าตให้เลื่อ น
การประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการศึกษาปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
หากพ้ น กํ าหนดนี้ ให้ ถือ ว่า ขาดการประเมิ น สรุ ปผลการศึก ษา และให้ ส ถาบัน ทํา การประเมิน ตัด สิ น
ผลการศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๓๗
หมวด ๓
การประเมินผลการศึกษา
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๙ ให้สถาบันมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๔๐ ให้ประเมิน ผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถาบัน
ข้อ ๔๑ ให้สถาบัน หรือสถาบัน และสถานประกอบการทําการประเมินผลการศึกษารายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
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ข้อ ๔๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบัน ดําเนินการส่งเสริมคุณภาพ
และควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๔๓ การประเมิน ผลการศึกษาเป็นรายวิชา ให้ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ที่มอบหมายซึ่งครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการประเมิน
ในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
ให้ดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี
จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของสถาบัน
ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
๔.๐ หมายถึง
ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
๓.๕ หมายถึง
๓.๐ หมายถึง
ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.๕ หมายถึง
ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
๒.๐ หมายถึง
ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้
๑.๕ หมายถึง
ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อน
๑.๐ หมายถึง
ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
๐ หมายถึง
ผลการศึกษาตก
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการศึกษาตามข้อ ๔๔ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา เนื่องจากมี
เวลาศึกษาต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถาบันพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
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ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถาบันพิจารณาแล้ว เห็น ว่าไม่มี
เหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการศึกษาในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการศึกษา
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ม.ส. หมายถึ ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเข้ า รั บ การประเมิ น ครบทุ ก ครั้ ง
และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกําหนดด้วยเหตุสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึ ง ไม่ ส ามารถเข้ า รั บ การประเมิ น ทดแทนการประเมิ น ส่ ว นที่ ข าด
ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การศึกษาโดยไม่นับจํานวนหน่ว ยกิต มารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(๑) ได้ ข.ร.
(๒) ได้ ข.ป.
(๓) ได้ ข.ส.
(๔) ได้ ถ.ล.
(๕) ได้ ถ.พ.
(๖) ได้ ท.
(๗) ได้ ม.ท.
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ในรายวิชาใด ให้สถาบันพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือในรายวิชานั้น
หรืออาจตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบที่สถาบันกําหนด
ข้อ ๔๘ การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการศึกษา
หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ
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(๒) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตามข้อ ๔๔ และ
ข้อ ๔๖ รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการศึกษาสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิต
มาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
(๓) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ได้ร ะดับผลการศึกษา
ตาม (๒) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) ค่า ระดั บคะแนนเฉลี่ย สะสม คํ า นวณจากรายวิ ช าที่ เรี ย นมาทั้ ง หมดและได้ ร ะดั บ
ผลการศึกษาตาม (๒) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ ๔๙ ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน
ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่า
ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถาบัน และหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกําหนด
ให้ส่งงานนั้น ให้สมบูร ณ์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา หากพ้น กําหนดให้
สถาบั น หรื อ สถานประกอบการทํ า การตั ด สิ น ผลการศึ ก ษา ยกเว้ น มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ให้ ส ถาบั น หรื อ
สถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้อาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้สถาบันหรือผู้ควบคุม
การฝึกทราบทุกราย
ข้อ ๕๐ นัก ศึก ษาต้ องรับ การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ เมื่ อนั กศึ ก ษาได้ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ ๕๑ ให้ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ผ. หมายถึง
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์
ม.ผ. หมายถึง
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการศึกษา
ข้อ ๕๒ การตัดสินผลการศึกษาให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา
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(๒) รายวิชาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม
(๓) เมื่อได้ประเมิ นผลการศึกษาแล้ ว นักศึ กษาที่มีผ ลการศึก ษาระดับ ๐ (ศูน ย์ ) ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให้ศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ให้ศึกษา
ซ้ํารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะศึกษาซ้ํา หรือศึกษารายวิชาอื่นแทนก็ได้
ในกรณีที่ให้ศึกษารายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุว่าให้ศึกษาแทนรายวิชาใด
ข้อ ๕๓ การตัดสินผลการศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่สถาบันกําหนด
(๒) ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อ ๕๔ นักศึ กษาผู้ใดประสงค์ จะลงทะเบีย นเรี ย นเพิ่ม เพื่ อประเมิ น ปรั บค่า ระดั บคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้สถาบันดําเนินการให้ศึกษาเพิ่มภายในเวลาที่เห็นสมควร
การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ ให้นับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา
ข้อ ๕๕ ให้ ส ถาบั น พิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารพ้ น สภาพเนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ ให้สถาบันพิจารณาว่า
ควรให้เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักศึกษา
(๒) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๙๐ ให้สถาบันพิจารณาว่า
ควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการศึกษา
ข้อ ๕๖ การโอนผลการศึ ก ษา ให้ ส ถาบั น ที่ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษารั บ โอนผลการศึ ก ษา
ทุกรายวิชา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน
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ข้อ ๕๗ สถาบันจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรี หรือจากหลักสูต รอื่น ใดที่มีร ายวิชาลักษณะเดีย วกัน แต่เรีย กชื่อเป็น อย่างอื่น ของ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนดดังนี้
(๑) เป็น รายวิชาหรือ กลุ่ม วิชาที่มีเ นื้อหาใกล้เคี ย งกั น ไม่ ต่ํากว่าร้ อยละ ๗๕ และมีจํ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ระเบียบนี้
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป สถาบันจะรับโอนผลการศึกษาหรือจะ
ทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
(๓) การขอโอนผลการศึกษาและหน่วยกิต สถาบันจะรับโอนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของจํานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(๔) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับโอนผลการศึกษา ต้องนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
ข้อ ๕๘ การบันทึกผลการศึกษาตามข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ ลงในใบแสดงผลการศึกษา ให้ใช้รหัสวิชา
และชื่อรายวิชาตามหลักสูตร โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูต รอื่น หรือจาก
การเทียบรายวิชารหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๕๙ สถาบันจะอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษารายวิชาบางรายวิชาจากสถาบันแห่งอื่นในกรณี
ที่สถาบัน ไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถาบัน พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถาบันทั้งสองแห่งทําความตกลงร่วมกันในการจัดสอนและรับโอน
ผลการศึกษา
ข้อ ๖๐ ในกรณีสถาบันอนุญาตให้นักศึกษาไปศึกษาจากสถาบันแห่งอื่นตามข้อ ๕๙ ให้สถาบัน
พิ จ ารณารั บ โอนผลการศึ ก ษาตามที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น จากสถาบั น ที่ นั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาและบั น ทึ ก
ผลการศึ กษาลงในใบแสดงผลการศึก ษา ให้ใ ช้ร หัส วิช า และชื่ อรายวิ ชาของหลัก สู ต รของสถาบั น
โดยระบุว่ารับโอนจากสถาบันแห่งอื่น ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๖๑ นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ หรือทํางาน
ในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าศึกษาหรือเข้าศึกษาแล้ว แต่ขอไปศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานในสถานประกอบการ
เพื่ อ นั บ จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต สะสมสํ า หรั บ รายวิ ช านั้ น ได้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
ถ้ า ผลการประเมิ น ไม่ ผ่ า น นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นปกติ ใ นภาคเรี ย นนั้ น หรื อ
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปได้
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ข้อ ๖๒ นักศึกษาที่สถาบันให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๕๕ แล้วสอบเข้าศึกษาใหม่ในสถาบันเดิม
หรือสถาบันแห่งใหม่ได้ ให้สถาบันรับโอนผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้
ระดับผลการศึกษาตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
ข้อ ๖๓ นักศึกษาที่ขอโอนผลการศึกษารายวิชาตามข้อ ๕๗ หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันนั้นไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
หมวด ๔
การขอสําเร็จการศึกษาและการรับปริญญา
ส่วนที่ ๑
การขอสําเร็จการศึกษาและการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ข้อ ๖๔ นักศึกษาที่มีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ศึก ษารายวิ ช าได้ ค รบตามหลัก สู ต ร และข้ อ กํ าหนดของสาขานั้ น ทั้ ง นี้ ต้อ งไม่ เ กิ น
๔ ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา นับตั้ง แต่วัน ขึ้น ทะเบีย นเป็น นักศึกษา โดยไม่นับภาคเรีย นที่ลาพักการเรีย น หรือถูกสั่ง
พักการเรียนรวมเข้าด้วย
(๒) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่าที่หลักสูตรกําหนดไว้ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(๓) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อสถาบัน
(๔) ต้องยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น ตามประกาศของสถาบัน
(๕) นักศึกษาที่ไม่ดําเนิน การตามข้อ (๔) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญ ญา
ในแต่ละภาคเรียนนั้น และจะต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นคําร้องขอ
สําเร็จการศึกษา
ข้อ ๖๕ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต้องขอขึ้น ทะเบียนบัณฑิต โดยยื่นคําร้องขอขึ้น ทะเบีย น
บัณฑิต พร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามขั้นตอนที่สถาบันกําหนด
ข้อ ๖๖ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
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ส่วนที่ ๒
ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๖๗ สภาสถาบัน โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาอาจออกข้อบังคับ
กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
ได้ภายใต้แนวทางดังนี้
ลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันไม่ต่ํากว่า ๗๒ หน่วยกิต
(๑) สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษาขอลาพัก
การศึกษาตามระเบียบนี้
(๒) ต้องไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าพอใช้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๓) นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) และ (๒) ที่มีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๗๕ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(๔) นักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (๑) และ (๒) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง
(๕) การเสนอชื่อรับปริญญาเกียรตินิยม ให้สถาบันนําเสนอต่อสภาสถาบันในคราวเดียวกันกับ
ที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคเรียนนั้น
ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในระเบีย บนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

