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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า วิ ท ยาลั ย และส่ ว นราชการของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สถานศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือผู้อํานวยการส่วนราชการของ
สถาบัน การอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัว หน้าสถานศึกษาอื่น ของรัฐ
และเอกชนที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูต รประกาศนียบัต รวิชาชีพ
หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.”
“ผู้เ ข้ า เรี ย น” หมายความว่ า ผู้ มาสมั ค รเข้ า เรีย นในสถานศึก ษา หรื อ สมัค รฝึ ก อาชี พ กั บ
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
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“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอน การจัดภาคเรียนให้ใช้
ระบบทวิภาค โดยกําหนดให้ ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคฤดูร้อน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“ผู้ ป กครอง” หมายความว่ า บิ ด า มารดา และบุ ค คลอื่ น ที่ ทํ า หน้ า ที่ ป กครองดู แ ลและ
ให้ความอุปการะแก่นักเรียน และให้คํารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล
ความประพฤติข องนักเรีย นในระหว่างที่เรีย นอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์ทั กษะวิชาชี พ
ในสถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก
โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ
การสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในเรื่ อ งการจั ด หลั ก สู ต ร
การเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
“สถานประกอบการ” หมายความว่ า สถานประกอบการที่ ร่ว มมื อกับ สถานศึก ษาเพื่ อจั ด
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงานกับ
สถานศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี และรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลการฝึ ก อาชี พ ของนั ก เรี ย นใน
สถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ
“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่นิเทศ ให้คําปรึกษา
แนะนําแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน
“มาตรฐานวิชาชีพ ” หมายความว่า ข้อกําหนดสมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การกํากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
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“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑ์
การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็น ไปตามระเบียบนี้ และ
ให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สภาพนักเรียน
ส่วนที่ ๑
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ ๖ ผู้เข้าเรียน ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับสําหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไม่นับจํานวน
หน่วยกิตมารวม เพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียนต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๓) มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(๖) สําหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า
๑๕ ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากําหนดคุณ สมบัติเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ ๘ การรับผู้เข้าเรียน ให้ทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด ในกรณีที่มี
การสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
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(๑) ทํา การทดสอบข้ อ เขีย นในหมวดวิช าใด ๆ ตามความต้ องการของสถานศึ กษา หรื อ
สถานประกอบการ หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ
และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลาที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ย วกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรีย นเองตามคุณ สมบัติที่กําหนดและตามจํา นวนที่ได้ต กลงร่ว มกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ หรือดําเนินการร่วมกันก็ได้
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ ๙ ให้มีการตรวจร่า งกายเฉพาะผู้ที่ผ่ านการสอบคัด เลือก หรือได้รับ การคัด เลือกโดย
แพทย์ปริญญา
ส่วนที่ ๓
การเป็นนักเรียน
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าเรียนการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีและการศึกษานอกระบบ จะมี
สภาพนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญ ญาการฝึกอาชีพ กับสถานประกอบการ
โดยผู้ปกครองมาให้คํารับรองด้วย
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนดโดยชําระ
เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษากําหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว
ในกรณีผู้เข้าเรีย นที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัว หรื อ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
ให้ ส ถานศึก ษาจั ด การปฐมนิเ ทศให้ กับ นั กเรี ย นและผู้ ปกครอง เพื่อ ให้ท ราบแนวทางและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน
ข้อ ๑๑ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นักเรียน
บัต รประจํ า ตั ว ต้ อ งระบุเ ลขที่ ชื่ อ สถานศึ ก ษา รหั ส สถานศึ ก ษา ชื่ อ ชื่ อ สกุ ลนั ก เรี ย น
รหัสประจําตัวนักเรียน เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษา
หรือผู้ได้ รับมอบหมายให้ทํ าการแทน และให้มีรูป ถ่ายครึ่ง ตัว ของนั กเรีย น หน้าตรง ไม่ส วมหมวก
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ไม่สวมแว่นตาสีดํา แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อ
ของนักเรียน
ให้ประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจําตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน ๓ ปี
นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุ ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักเรียน ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตร
เป็นปี ๆ ไป
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน ให้คําปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติข องนักเรีย น และให้สถานประกอบการจัด ให้มี
ผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

๑๓ การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ ๕๙ หรือข้อ ๖๐
ลาออก
ถึงแก่กรรม
สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ
เกินกว่า ๑๕ วัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ
มีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ
ข. ไม่ยื่นคําขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียน
หรือฝึกอาชีพตามข้อ ๑๙
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน ตามข้อ ๒๘
ง. ต้องโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ หรือข้อ ๗
ข้อ ๑๔ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน ตามข้อ ๑๓ (๓), ๑๓ (๕) ก, ๑๓ (๕) ข, และ ๑๓ (๕) ค
ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่น
คําร้องขอต่อสถานศึกษาแห่งนั้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร ก็ให้รับเข้าเรียนได้
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ข้อ ๑๕ การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ ๑๔ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(๓) ให้นําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทีป่ ระเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้
มานับรวม เพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การพักการเรียน
ข้อ ๑๖ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรีย น
หรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาให้ ไ ปศึ ก ษา หรื อ ดู ง าน หรื อ เป็ น ตั ว แทนของสถานศึ ก ษาหรื อ
สถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด
(๔) เหตุจําเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณา
เห็นสมควร
ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรีย นอื่น เข้าเรีย นหรือฝึกอาชีพ แทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๑๗ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรอง
หรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้น จะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่
เหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๘ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทําหลักฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักเรียน
โดยตรง
ข้อ ๑๙ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือ
การฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคําขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ
ต่อ หั ว หน้ า สถานศึก ษาหรื อ ผู้ ที่ไ ด้ รั บมอบหมายภายใน ๑๕ วัน นับ แต่ วัน ถั ด จากวั น ครบกํา หนด
หากพ้นกําหนดนี้ ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
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ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๒๐ นักเรีย นที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็น นักเรีย น ต้องให้ผู้ปกครองเป็น ผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๒๑ นักเรีย นที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรีย นในภาคเรีย นเดีย วกัน ให้ถือว่า
นักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน
ข้อ ๒๒ ให้สถานศึก ษากํ าหนดวัน เปิ ด และปิด ภาคเรี ย นตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๒๓ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๔ สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๖ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทน
ให้สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๒๗ สถานศึกษาอาจให้นักเรีย นลงทะเบีย นรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๒๔ ก็ได้
โดยให้สถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็น สมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่
วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักเรียนต้องเสียค่าปรับตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือสถานศึกษากําหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๘ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
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ข้อ ๒๙ นักเรีย นลงทะเบีย นรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคเรียนปกติ สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคเรียนปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต
การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ทั้งนี้ นับรวมกิจกรรม
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าสถานศึกษา
หากสถานศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น
ก็อาจทําได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๐ นักเรีย นที่โอนผลการเรียนรู้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทและสาขาวิชา
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๓๑ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอ
ถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรีย นหรือภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําได้ ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และ
ครูผู้สอนประจํารายวิชา
ข้อ ๓๒ การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามข้อ ๓๑ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดง
ผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๓๑ และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่มี
เหตุผลอันสมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.”
ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๓ สถานศึ กษาอาจอนุ ญ าตให้ นัก เรี ย นลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าใดวิช าหนึ่ งเพื่ อเป็ น
การเสริมความรู้ โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
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ข้อ ๓๔ เมื่อได้ทํ าการวัด ผลและการประเมินผลการเรีย นแล้ว ได้ ร ะดับผลการเรีย นผ่านให้
บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน
ไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวม
เพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน
ข้อ ๓๕ ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรียน
ในแต่ล ะรายวิ ชาไม่ ต่ํากว่า ร้อ ยละ ๘๐ ของเวลาเปิ ด เรี ย นเต็ มสํา หรั บรายวิชานั้น จึงจะมี สิท ธิรั บ
การประเมินสรุปผลการเรียน ยกเว้นการศึกษานอกระบบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไปได้
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ตามข้อ ๗๐ ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ ๓๖ การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลาเรียน
ที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลังการลา
พักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั้ง แต่ ๒ คนขึ้น ไป และแยกกัน สอน ให้นําเวลาเรีย น
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข้อ ๓๗ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่สถานศึกษา
กําหนด สถานศึกษาอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณี ต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
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(๔) มีความจําเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็น ว่าเป็น
ความจําเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๘ นักเรียนที่ประสงค์จะขออนุญ าตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรีย น ต้องยื่นคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถกระทําได้
ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียนให้สถานศึกษาทําเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักเรียน
ข้อ ๓๙ นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุป
ผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ข้อ ๔๐ ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได้ ก็ให้สถานศึกษากําหนดวันประเมินไว้ใน
หนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนซึ่งพร้อมที่จะรับ
การประเมินยื่นคําร้องต่อสถานศึกษาเพื่อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมิน
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกําหนดนี้
ให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการเรียนและให้สถานศึกษาทําการประเมินตัดสินผลการเรียน
หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๑ ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๒ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
ให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๔๓ ให้สถานศึกษาหรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียน
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกันประเมินผล
การเรียน
ข้อ ๔๔ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดําเนิน การส่งเสริมคุณภาพ และควบคุม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๕ การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดยดําเนินการ
ประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียน
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การสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะรายวิชา
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน โดยพิจารณาจาก
การประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรือ
งานที่มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
ให้ดําเนิ น การประเมิน ผลการเรีย นนัก เรีย นที่ เรีย นในรูปแบบการศึก ษาระบบทวิภาคี จาก
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก์กําหนด
ข้อ ๔๖ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
๔.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
๓.๕ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
๓.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.๕ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
๒.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
๑.๕ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
๑.๐ หมายถึง
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
๐ หมายถึง
ผลการเรียนตก
ข้อ ๔๗ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๖ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษร ต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง
ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง
ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติง านไม่ครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง
ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง
ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ท. หมายถึง
ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ม.ส. หมายถึง
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง
หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดด้วยเหตุสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง
ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมิน ส่วนที่ข าด
ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนดหรือผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
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ม.ก. หมายถึง
การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ ๔๘ ในกรณีต่อไปนี้ ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(๑) ได้ ข.ร.
(๒) ได้ ข.ป.
(๓) ได้ ข.ส.
(๔) ได้ ถ.ล.
(๕) ได้ ท.
(๖) ได้ ม.ท.
ข้อ ๔๙ นักเรียนที่ทําการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ในรายวิ ชาใด ให้ สถานศึก ษาพิจ ารณาผลการเรีย นให้ไ ด้ค ะแนน ๐ (ศูน ย์) เฉพาะครั้ง นั้น หรื อ
ในรายวิชานั้น หรืออาจตัด คะแนนความประพฤติต ามระเบีย บว่าด้ว ยการตัด คะแนนความประพฤติที่
สถานศึกษากําหนดตามความร้ายแรง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๐ การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิต ของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรีย น
หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ
(๒) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๘
รายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหาร
เพียงครั้งเดียว
(๓) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม (๒)
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน
ตาม (๒) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน
ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่า
ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดให้
ส่ ง งานนั้ น ให้ ส มบู ร ณ์ ภ ายใน ๑๐ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเรี ย นรายวิ ช า หากพ้ น กํ า หนด
ให้ สถานศึ กษาหรื อสถานประกอบการทํ าการตั ดสิ นผลการเรี ย น ยกเว้ นมี เหตุ สุ ด วิ สั ย ให้ สถานศึ กษา
หรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
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กรณีต ามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือ
ผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
ข้อ ๕๒ นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรีย นได้ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ ๕๓ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้
ผ่าน
หมายถึง
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่าน หมายถึง
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(๒) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม
(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนตก ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๖ ให้รับ
การประเมินใหม่ได้ ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกําหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๐ วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชา
บังคับที่กําหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก
จะเรียนซ้ํา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จํานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่ศึกษาแทน
(๔) การประเมินใหม่ ตาม (๓) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน ๑
(๕) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๐ (ศูนย์) ตามที่กําหนดไว้
ในข้ อ ๔๘ (๑) ถึง ข้ อ ๔๘ (๖) และข้อ ๔๙ ถ้ าเป็ น รายวิ ช าบั ง คับ ที่ กํา หนดให้เ รี ย นในแต่ ล ะ
ประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่น
แทนก็ได้
ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ. ๑ ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
ข้อ ๕๕ การตัด สิ นผลการเรี ย นเพื่อสํ าเร็จการศึ กษาตามหลั กสูต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
(๑) ประเมิน ผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
แต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา
(๒) ได้จาํ นวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
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(๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(๔) ได้เข้าร่ว มกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่ว โมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรีย น
โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
หากนั กเรี ย นมีเ วลาเข้ าร่ ว มปฏิบั ติ กิจ กรรมต่ํ ากว่า ร้ อยละ ๖๐ ของเวลาที่จั ด กิ จ กรรมใน
ภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ
เมื่ อนั กเรีย นได้เ ข้า ร่ว มปฏิ บัติ กิจ กรรมครบถ้ ว นในภาคเรี ย นใด ให้บั น ทึ กชื่ อกิ จกรรมและ
ตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” หากนักเรียน
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้น ไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร
สําหรับนักเรียนที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการ
จัดขึ้นถือว่ามีผลตามความใน (๔)
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสภาสถาบัน การอาชีว ศึกษา แล้วแต่กรณี เป็น ผู้อนุมัติ
ผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๕๗ นักเรีย นผู้ใดประสงค์จะเรีย นซ้ํารายวิชาที่ได้ร ะดับผลการเรีย นต่ํากว่า ๒.๐ หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอื่น แทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น
ให้ สถานศึ ก ษาหรือ สถานประกอบการดํา เนิน การให้เ รี ย นซ้ํ าหรื อเรี ย นแทนภายในเวลาก่ อนสํ าเร็ จ
การศึกษา
การเรียนซ้ํารายวิชา ให้นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจํ านวนหน่ ว ยกิต สะสมในกรณีนี้ จะกระทํ าเมื่อนัก เรีย นได้ ร ะดับผลการเรี ย นตั้งแต่
๒ ขึ้นไปเท่านั้น
รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ํากว่า ๒ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๙
ข้อ ๕๘ กรณีต ามข้อ ๕๗ การคิด ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม ถ้าเป็น รายวิช าที่เรีย นซ้ํ า
ให้นับจํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ ๕๙ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้วหากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ ให้สถานศึกษาพิจารณา
ว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรีย น หรือไม่น้อยกว่า ๗๕ หน่วยกิต และได้รับ
การประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร
ให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
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เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๖ ภาคเรีย น หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่ว ยกิตและได้รับ
การประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร
ให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
ข้อ ๖๐ นักเรียนที่ได้เรีย นหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมิน ใหม่หรือเรียนซ้ํา หรือเรียนแทน
รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) หรือระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒.๐ หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้
มาเป็นเวลารวม ๘ ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีก่ ําหนดไว้ในข้อ ๕๕
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียน
นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมเข้าด้วย
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ ๖๑ การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ หรือรายวิชาตามข้อ ๖ วรรคสอง ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอน
ผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒.๐ สถานศึกษาจะรับโอนหรือ
จะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๒ ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นย้ า ยสถานศึ ก ษา ถ้ า นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นระดั บ ๐ (ศู น ย์ )
ในรายวิชาใด และมีสิท ธิได้รับการประเมินใหม่ ข้อ ๕๔ (๓) ให้สถานศึกษาที่นักเรียนเรียนอยู่ก่อน
ดําเนินการประเมินใหม่ให้แก่นักเรียนผู้นั้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนดําเนินการ
ประเมินใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่รับเข้าเรียนเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นของ
สถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ หลักสูต ร
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) เป็น รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุด ประสงค์แ ละเนื้อหาใกล้เคีย งกัน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) รายวิ ช าที่ ได้ ร ะดั บผลการเรี ย นต่ํา กว่า ๒.๐ ให้ส ถานศึก ษาที่ รับ โอนผลการเรี ย นทํ า
การประเมินใหม่ ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
(๓) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน หรือ
จะทําการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๔ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
ไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของ
ราชการได้ ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
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(๑) เป็น รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุด ประสงค์แ ละเนื้อหาใกล้เคีย งกัน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหม่แล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๕ การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลภาคเรียนแรก
ที่เข้าเรียน
ในกรณีที่มีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียน
หรือการถ่ายโอนผลการเรียนเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
ข้อ ๖๖ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๖๑ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๔ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิช าตามหลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ พุท ธศักราช ๒๕๕๖ โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูต รอื่น หรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้น
มีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๖๗ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ย วกับเนื้อหาของหลักสูต รตามที่เห็น สมควร และให้สถานศึกษาทั้ง สองแห่งทําความตกลงร่ว มกัน
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๘ ในกรณีสถานศึกษาอนุญ าตให้นักเรียนไปเรีย นจากสถานศึกษาแห่งอื่น ตามข้อ ๖๗
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒.๐ สถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียนทําการประเมินใหม่
เมื่อได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยระบุว่ารับโอนจากสถานศึกษาแห่งอื่น รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะใน
เรื่องนั้น ๆ
ข้อ ๖๙ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๖๑ ข้อ ๖๓ ข้อ ๖๔ และข้อ ๖๘ ระดับผลการเรียน
ให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ ๗๐ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือทํางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่
ขอไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตตาม
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา
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ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ ๗๑ นักเรีย นที่สถานศึ กษาให้ พ้นสภาพนักเรีย นตามข้อ ๕๙ หรือข้อ ๖๐ แล้ว สอบ
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ
รายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
ข้อ ๗๒ นักเรีย นที่ขอโอนผลการเรีย นรายวิช าตามข้อ ๖๑ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๔ ต้อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
นักเรีย นที่ข อเทีย บโอนความรู้และประสบการณ์ต ามข้อ ๗๐ ต้องลงทะเบียนเรีย นรายวิชา
ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่ว ยกิต ที่ร ะบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
นักเรียนที่เทียบโอนผลการเรียนรู้ ต้องลงทะเบียนรายวิชาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
หมวด ๔
เอกสารการศึกษา
ข้อ ๗๓ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียนตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า
“ปพ. ๑ ปวช. .. ” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทํา “ปพ.๑ ปวช. ..” ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งวัน
เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) แบบรายงานผลการเรีย นของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูต รประกาศนีย บัต รวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ (ปพ. ๓ ปวช. .. ) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(๓) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
(๔) สมุ ด ประเมิ น ผลรายวิ ช า และหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นในแบบอื่ น
นอกเหนือจาก ปพ. ๑ ปวช. .. และ ปพ. ๓ ปวช. .. สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน
(๕) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
ข้อ ๗๕ ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา
ข้อ ๗๖ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรีย นไว้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อ ๗๗ ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑ ปวช. .. ) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
แทนใบสุทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือ
รับรองความรู้ของสถานศึกษา
ข้อ ๗๘ การทําสําเนา ปพ. ๑ ปวช. .. จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่ หรือสําเนาเอกสารตามต้นฉบับ
แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สําเนาถูกต้อง”
ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา พร้อมทั้ง
วัน เดือน ปีที่ออกสําเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับที่รูปถ่าย
ข้อ ๗๙ ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษา ให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน หรือสําเนา
ปพ. ๑ ปวช. .. แล้วแต่กรณี ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
ถ้านักเรียนต้องการให้รับรองพื้นความรู้ร ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ช่วงชั้นที่ ๓ สถานศึกษาจะถ่ายสําเนา รบ. ๑ ต หรือ ปพ. ๑-๓ และรับรองสําเนาให้ไปก็ได้
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๐ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการเรียนการศึกษาตามหลักสูต รประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุท ธศักราช ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๔
และระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

