
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ   

ของสถาบนัการอาชวีศึกษา  พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551  มาตรา  6  และมาตรา  9  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.  2562  และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  2562  เพ่ือผลิต  
และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ   
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงสมควรออกระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล 
การศึกษาตามหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2556 
ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
“รายวิชา”  หมายความว่า  หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรในช่วงเวลาหนึ่งภาคเรียน  มีทั้งที่บังคับ

และให้เลือก 
“ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต  (ต่อเนื่อง)  หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   
หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ทล.บ.” 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



“ผู้เข้าศึกษา”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าศึกษาในสถาบัน  หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ส าหรับนักศึกษาการศึกษาระบบทวิภาคีต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าสัญญาการฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการ 

“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน  โดยก าหนดให้  ๑  ปี
การศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียนปกติ  และใน  ๑  ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวม 
การวัดผล  ๑๘  สัปดาห์ 

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถาบันเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการอาชีวศึกษา  ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  คณาจารย์ประจ าของสถาบันการอาชีวศึกษานั้นที่มีหน้าที่
หลักทางด้านการสอน  การวิจัย  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร  
ที่เปิดสอน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าในสาขาวิชาซึ่งสถาบันมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
ให้ค าแนะน าปรึกษา  ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา  ตักเตือนดูแลความประพฤติ  ตลอดจนรับผิดชอบดูแล
แผนการเรียนของนักศึกษา 

“อาจารย์ผู้สอน”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
สอนรายวิชาในระดับปริญญา 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ 
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ   
การติดตามประเมินผล  และการพัฒนาหลักสูตร 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“อาจารย์นิเทศก์”  หมายความว่า  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในสถานประกอบการ  ท าหน้าที่

นิเทศ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ติดตาม  วัดและประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์
สมรรถนะวิชาชีพ 

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

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถาบันกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  
การวัดและการประเมินผล  โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบัน  และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้าน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถาบันเพื่อจัดการอาชีวศึกษา  

“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน
กับสถาบันในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชี พของนักศึกษา   
ในสถานประกอบการ   

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่วางแผนการฝึกอาชีพ  ฝึกอาชีพ  วัดผลและประเมินผล
นักศึกษาในสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ซึ่งครอบคลุม 
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  ตลอดจน
ลักษณะนิสัย  ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  ซึ่งก าหนดเกณฑ์  
การตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการอ านวยการ  ติดตาม  และก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา 
ในสถานศึกษา 

“การเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติหรือ 
ภาคฤดูร้อน  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐาน
ของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียน
การสอนภาคเรียนปกติ  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิต
มาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 
สภาพนักศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูแ้ละคุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

 
 

ข้อ 7 ผู้เข้าศึกษา  ต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในสาขาวิชาที่ตรงกับ

สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา  กรณีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์  ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา   

(2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่สถาบันก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การรบัผู้เขา้ศึกษา 

 
 

ข้อ 8 การรับผู้เข้าศึกษา  ให้ท าการสอบคัดเลือก  หรือคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่สถาบันก าหนด  สถาบันจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและ  
ตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานประกอบการหรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ  ของสถาบัน  ให้สถาบันคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ 9 ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับการคัดเลือก 
โดยแพทย์ปริญญา 

ส่วนที ่ ๓ 
การเป็นนักศึกษา 

 
 

ข้อ  10 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษา  จะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่สถาบันก าหนด 

หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษา  ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด
ของสถาบัน  จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากสถาบัน 

ผู้เข้าศึกษาต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  และการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถาบันก าหนด  โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  
ตามที่สถาบันก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑1 ให้สถาบันออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักศึกษา  โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

ส่วนที ่ ๔ 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนักศึกษา 

 
 

ข้อ  ๑2 การพ้นสภาพนักศึกษา  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือ  

ขาดการติดต่อเกินกว่า  ๑๕  วัน  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มี 
ความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ  หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดลาพัก 
การศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  ตามข้อ  19 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  ไม่ช าระค่าธรรมเนยีมการรกัษาสภาพนักศึกษา
ทุกภาคเรียนที่พักการศึกษาตามข้อ  28 

 ง. ประพฤติฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บังคับของสถาบัน  หรือสถานประกอบการ  หรือของทางราชการ  
หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง  จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถาบันหรือประพฤติตนเป็นภัย 
ต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 จ. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ฉ. ขาดพ้ืนความรู้  ตามข้อ  7 
 ช. พ้นสภาพนักศึกษา  ตามข้อ  55 
ข้อ  13 ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา  ตามข้อ  12  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอ

คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถาบันแห่งนั้นภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจาก 
วันพ้นสภาพนักศึกษาเมื่อสถาบันพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าศึกษาได้ 

ข้อ  14 การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ตามข้อ  13  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน   
(๒) ต้องศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
(3) ให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้  และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน

หลักสูตรนี้มานับรวม  เพ่ือพิจารณาตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๕ 
การพักการศึกษา 

 
 

ข้อ  15 สถาบันและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษา 
หรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถาบัน  หรือสถานประกอบการ  
ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

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

เห็นสมควร 
ข้อ  ๑6 นักศึกษาที่ ขออนุญาตลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าขอ   

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบัน  หรือสถาบันและสถานประกอบการ  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน   
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 

ข้อ  ๑7 สถาบันสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพได้  โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาของสถาบันหรือระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ 

นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๑5  หรือถูกสั่งพักการศึกษา 
หรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๑7  เป็นเวลาเกินกว่า  ๑  ภาคเรียน  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษา 
สภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนที่พักการศึกษาตามระเบียบของสถาบัน  ภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันประกาศ 
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข้อ  ๑8 การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถาบันท าหลักฐาน 
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

ข้อ  19 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการศึกษา
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการศึกษา  
หรือการฝึกอาชีพต่อสถาบันภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือวา่
พ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ  20 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ที่สถาบันก าหนด 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒1 นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ  ๒2 ให้สถาบันก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
ปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถาบันใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่าง  
ไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้รายงานส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

ข้อ  ๒3 สถาบันที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ  ๒4 สถาบันต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียนนั้น  
ตามระยะเวลาที่สถาบันก าหนด 

ข้อ  ๒5 การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยเป็นไป
ตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

ข้อ  ๒6 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถาบันก าหนด   
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้  จะมอบหมายให้ผู้อื่น   

มาลงทะเบียนแทน  ให้สถาบันพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ  ๒7  สถาบันอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๒4  ก็ได้  โดยให ้

สถาบันก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน   
หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักศึกษาต้องช าระค่าปรับตามที่สถาบันก าหนด 
ข้อ  ๒8 นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถาบันก าหนด  ตามข้อ  ๒7  

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัด 
จากวันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ  29  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน
ภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  9  หน่วยกิต  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียน  
ได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต 

หากมีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น  
อาจท าได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสถาบัน 

ส่วนที ่ ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ  30 นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า 
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ส่วนการขอถอน 
รายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันเปิด 
ภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าสถาบันพิจารณาเห็นว่า   
มีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
และอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ  31 การถอนรายวิชาภายในก าหนด  ตามข้อ  30  ไม่ต้องลงรายวิชานั้นในใบแสดง  
ผลการศึกษา  การถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  ให้ลงอักษร  “ถ.”  ในใบแสดงผลการศึกษาช่อง   
“ระดับผลการศึกษา” 

ส่วนที ่ 4 
การศกึษาโดยไมน่ับจ านวนหนว่ยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

 
 

ข้อ  ๓2 สถาบันอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการเสริม
ความรู้  โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 

ข้อ  ๓3 เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้วได้ระดับผลการศึกษาผ่าน  ให้บันทึก  
“ม.ก.”  ลงในใบแสดงผลการศึกษาช่อง  “ระดับผลการศึกษา”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  ไม่ต้องบันทึก
รายวิชานั้น  และให้ถือเป็นการสิ้นสุดส าหรับการศึกษารายวิชานั้น  โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวม  
เพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที ่ 5 
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการประเมนิสรุปผลการศกึษา 

 
 

ข้อ  ๓4 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน
ส าหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการศึกษา 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  สถาบันอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นราย ๆ  ไป   
ข้อ  ๓5 การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนปกติรวมการประเมินผลรายวิชา  ภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(2) นักศึกษาที่ย้ายสถาบันระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถาบันทั้งสองแห่งมารวมกัน 
(3) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลา

เรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(4) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใดได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน  

หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(5) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะไม่นับเวลาเรียนในระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา 
(6) รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 

ที่ศึกษากับอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 
(7) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที ่ 6 
การขออนญุาตเลื่อนการประเมิน 

 
 

ข้อ  ๓6 นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมนิผลรายวิชาตามวันและเวลาที่สถาบันก าหนด  
สถาบันอาจอนุญาตให้เลื่อนการประเมินผลรายวิชา  ได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วย 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถาบัน  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ 

อย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถาบันหรือสถานประกอบการ 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถาบัน  หรือสถาบันและสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า

เป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ  ๓7 นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินผลรายวิชา  ต้องยื่นค าร้อง 

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถาบันก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถกระท าได้ 
ให้สถาบันพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินผลรายวิชาให้สถาบันท าเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา 
ข้อ  ๓8 นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินผลรายวิชาออกไปได้ไม่เกินวันก าหนด   

การประเมินสรุปผลการศึกษาปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบัน  
เป็นราย ๆ  ไป 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  39 ถ้าเป็นกรณีที่สามารถก าหนดวันประเมินผลรายวิชาได้  ให้สถาบันก าหนด 
วันประเมินผลรายวิชาไว้ในหนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมินผลรายวิชา  แต่ถ้าไม่สามารถกระท าได้  
ให้เป็นหน้าที่ของนักศึกษาซึ่งพร้อมที่จะรับการประเมินผลรายวิชายื่นค าร้องต่อสถาบั นเพ่ือขอเข้ารับ 
การประเมินผลรายวิชาพร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมินผลรายวิชา 

ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันก าหนดการประเมินสรุปผลการศึกษาปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าขาดการประเมินผลรายวิชาและให้สถาบันท าการประเมินตัดสินผลการศึกษา 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการศกึษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการศึกษา 

 
 

ข้อ  40 ให้สถาบันมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ เรียนและ 
ฝึกปฏิบัติในสถาบัน  โดยให้สถาบันและสถานประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการประเมิน  
ผลการศึกษารายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ  ๔1 ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียน  รวมทั้งการประเมินสรุปผลการศึกษา  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชา 
และเนื้อหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม   

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการศึกษา 

 
 

ข้อ  ๔2 ให้สถาบันท าการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถาบัน 
เมื่อสิ้นภาคเรียน  หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถาบันและสถานประกอบการ  
โดยอาจารย์นิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการศึกษา  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติ 
ในแต่ละรายวิชา 

ให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา  โดยพิจารณาจากการประเมิน 
ในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย  ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 

ให้ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี   
จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ตามวิธีการที่อาจารย์นิ เทศก์และครูฝึกก าหนด 
โดยความเห็นชอบของสถาบัน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๔3 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้   
  ร้อยละ  80  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม   
  ร้อยละ  75 - 79  ระดับผลการเรียน  ๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  ร้อยละ  70 - 74  ระดับผลการเรียน  ๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ร้อยละ  65 - 69  ระดับผลการเรียน  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์

ค่อนข้างดี 
  ร้อยละ  60 - 64  ระดับผลการเรียน  ๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  ร้อยละ  55 - 59  ระดับผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
  ร้อยละ  50 - 54  ระดับผลการเรียน  ๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
  ต่ ากว่าร้อยละ  50  ระดับผลการเรียน  ๐  หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์   
การบันทึกระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชาลงในใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ   

ให้ใช้ตัวอักษรแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  4.0  ใช้ตัวอักษร  A  หมายถึง  Excellent 
  3.5  ใช้ตัวอักษร  B+  หมายถึง  Very  Good 
  3.0  ใช้ตัวอักษร  B  หมายถึง  Good   
  2.5  ใช้ตัวอักษร  C+  หมายถึง  Fairly  Good   
  2.0  ใช้ตัวอักษร  C  หมายถึง  Fair 
  1.5  ใช้ตัวอักษร  D+  หมายถึง  Poor   
  1.0  ใช้ตัวอักษร  D  หมายถึง  Very  Poor   
  0  ใช้ตัวอักษร  F  หมายถึง  Fail   
ข้อ  ๔4 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔3  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
  ข.ร.  หมายถึง  ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา  เนื่องจาก 

มีเวลาศึกษาต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  ส าหรับรายวิชาที่เรียน
หรือฝึกปฏิบัติในสถาบัน 

  ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์  โดยสถาบัน
และสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติ  
ในสถานประกอบการ 

  ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา  โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร 

  ถ. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด 
  ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ท า 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



  ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง 
และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัย 

  ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด 
ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 

  ม.ก. หมายถึง  การศึกษาโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผ่าน 

การบันทึกตัวอักษรที่แสดงระดับผลการเรียนลงในใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 
ให้ใช้ตัวอักษรแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้ 

  ข.ร.  ใช้อักษร  I.C.  หมายถึง  Insufficient  class  attendance 
  ข.ป.  ใช้อักษร  I.P.  หมายถึง  Incomplete  practical  assignment 
  ข.ส.  ใช้อักษร  I.L.  หมายถึง  Incomplete  learning  assessment 
  ถ.  ใช้อักษร  W.A.  หมายถึง  Withdraw  after  dead  line 
  ท.  ใช้อักษร  C.  หมายถึง  Cheating 
  ม.ส.  ใช้อักษร  N.C.  หมายถึง  Not  complete 
  ม.ท.  ใช้อักษร  U.T.  หมายถึง  Unable  to  undertake  substitute  Assessment 
  ม.ก.  ใช้อักษร  N.Cr.  หมายถึง  Non - credit 
ข้อ  ๔5 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้  ข.ร. 
(๒) ได้  ข.ป. 
(๓) ได้  ข.ส. 
(๔) ได้  ถ. 
(๕) ได้  ท.   
(๖) ได้  ม.ท. 
ข้อ  ๔6 นักศึกษาที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมาย 

ให้ท าในรายวิชาใด  ให้สถาบันพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในใบแสดงผลการศึกษาช่อง  

“ระดับผลการศึกษา”  ในรายวิชานั้น  หรือ   
ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน 

ความประพฤติที่สถาบันก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  47 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ให้น าผลบวกของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกติ  ของแต่ละรายวชิากับระดับผลการศกึษา  

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตามข้อ  43   

และข้อ  ๔5  รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการศึกษาสุดท้ายและนับจ านวน  
หน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว 

(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 (ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษา

ตาม  (๒)  เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 (ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ 

ผลการศึกษาตาม  (๒)  ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ  48 ผู้ที่ได้  ม.ส.  และไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนภายในเวลาที่สถาบันก าหนด  

ให้สถาบันบันทึก  “ม.ท.”ลงในใบแสดงผลการศึกษา  ช่อง  “ระดับผลการศึกษา”  เว้นแต่ได้  ม.ส.   
ตามข้อ  ๓5  (๓)  ให้สถาบันและหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
ก าหนดให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้สถาบันประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่สถาบันพิจารณา
เห็นสมควร  ให้สถาบันหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในก าหนดการประเมินสรุปผลการศึกษาของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ  49 นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียน
รายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด   

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการศึกษา 

 
 

ข้อ  50 การตัดสินผลการศึกษาให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา 
(๒) รายวิชาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ  ๑.0  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวน

หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
(๓) เมื่อได้ประเมินผลการศึกษาแล้วนักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับ  ๐  (ศูนย์)  ตามที่ก าหนดไว้ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๔) ในข้อ  43  และ  ข้อ  ๔5  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่ก าหนดให้ศึกษาในแต่ละสาขาวิชา   
ให้ศึกษาซ้ ารายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเลือก  จะศึกษาซ้ า  หรือศึกษารายวิชาอื่นแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ให้ศึกษารายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุว่าให้ศึกษาแทนรายวิชาใด 
ข้อ  51 การตัดสินผลการศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา  ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

และเงื่อนไขอื่น ๆ  ที่สถาบันก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อ  52 ให้สถาบันเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
ข้อ  ๕3 นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนน 

เฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น  ให้สถาบันด าเนินการให้ศึกษาเพ่ิมภายในเวลาทีเ่ห็นสมควร  การนับจ านวนหน่วยกติ 
สะสมในกรณีนี้ให้นับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา 

ข้อ  ๕4 ให้สถาบันพิจารณาเกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาของนักศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  2  ภาคเรียน  หรือไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต  
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.75  ให้สถาบันพิจารณา 
ว่าควรให้เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักศึกษา 

(2) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  4  ภาคเรียน  หรือไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต  
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.90  ให้สถาบันพิจารณา  
ว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 

ส่วนที ่ ๔ 
การเทียบโอนผลการศึกษา 

 
 

ข้อ  55 การโอนผลการศึกษา  ให้สถาบันที่รับนักศึกษาเข้าศึกษารับโอนผลการศึกษา   
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน   

ข้อ  56 สถาบันจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ  
ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน  แต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๗๕  และมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ระเบียบนี้   

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตั้งแต่  ๒.๐  หรือระดับคะแนนตัวอักษร  C  ขึ้นไป  
สถาบันจะรับโอนผลการศึกษาหรือจะท าการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(3)  การขอโอนผลการศึกษาและหน่วยกิต  สถาบันจะรับโอนได้ไม่เกิน  3  ใน  4  ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน   

(4) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับโอนผลการศึกษา  ต้องน ามาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย 
ข้อ  57 เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการศึกษา  ให้สถาบันด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมนิ

สรุปผลการศึกษา  ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ข้อ  58 การบันทึกผลการศึกษา  ตามข้อ  55  ข้อ  56  ลงในใบแสดงผลการศึกษา   

ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตร  โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่น 
หรือจากการเทียบรายวิชารหัสวิชาใด  ยกเว้นมีข้อก าหนดเฉพาะในเรื่องนั้น  ๆ 

ข้อ  59 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  หรือ 
มีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าศึกษา  จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน
ในสถานประกอบการ  เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั้นได้  ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  
โดยสถาบันจัดให้มีระบบสะสมหน่วยกิต  (Credit  Bank) 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้นหรือ 
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปได้ 

ข้อ  60 นักศึกษาที่สถาบันให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕4  แล้วสอบเข้าศึกษาใหม่ 
ในสถาบันเดิมหรือสถาบันแห่งใหม่ได้  ให้สถาบันรับโอนผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรปัจจุบันที่เปิดสอน  และได้ระดับผลการศึกษาตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

ข้อ  61 นักศึกษาที่ขอโอนผลการศึกษารายวิชาตามข้อ  55  หรือขอประเมินเทียบโอน  
ความรู้และประสบการณ์  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันนั้นไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

ข้อ  62 ให้สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอนผลการศึกษา   

หมวด  ๔ 
การขอส าเร็จการศึกษาและอนุมตัิการให้ปรญิญา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การขอส าเร็จการศึกษาและการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 
 

ข้อ  63 นักศึกษาที่มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  ต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติอย่างน้อย  ดังนี้   
(๑) ศึกษารายวิชาได้ครบตามหลักสูตร  และข้อก าหนดของสาขานั้น  ทั้งนี้  ระยะเวลา 

การศึกษา  4  ภาคเรียน  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  หรือไม่เกิน  12  ภาคเรียน  ส าหรับ  
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน   
หรือถูกสั่งพักการเรียนรวมเข้าด้วย 

(๒) มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้  และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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(๓) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต  และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อสถาบัน 
(๔) ต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  

ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น  ตามข้อบังคับของสถาบัน 
นักศึกษาที่ไม่ด าเนินการตามข้อ  (๔)  จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาในแต่ละ

ภาคเรียนนั้น  และจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา  โดยพิจารณาจาก 
การประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย  ในอัตราส่วนตามความส าคัญของแต่ละกิจกรรม  
หรืองานที่มอบหมาย 

ให้ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี   
จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศก์ก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของสถาบัน 

ข้อ  64 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  โดยยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
พร้อมช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ตามขั้นตอนที่สถาบันก าหนด 

ข้อ  65 การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติการให้ปริญญา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

ส่วนที ่ ๒ 
ปริญญาเกียรตนิิยม 

 
 

ข้อ  66 ให้สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจออกข้อบังคับ
ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้
ภายใต้แนวทางดังนี้ 

(1) ลงทะเบียนรายวิชาในสถาบันไม่ต่ ากว่า  ๗๒  หน่วยกิต   
(2) ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่นักศึกษา   

ขอลาพักการศึกษาตามระเบียบนี้ 
(3) ต้องไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าพอใช้  ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
(4) นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  (2)  และ  (3)  ที่มีค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๗๕  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
(5) นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตาม  (2)  และ  (3)  ที่มีค่าคะแนนเฉลีย่

สะสมไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐  ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 
(6) การเสนอชื่ออนุมัติการให้ปริญญาเกียรตินิยม  ให้สถาบันน าเสนอต่อสภาสถาบันในคราวเดียวกัน

กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจ าภาคเรียนนั้น 
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หมวด  5 
เอกสารการศึกษา 

 
 

ข้อ  67 สถาบันต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบแสดงผลการศึกษา   
 การจัดท าใบแสดงผลการศึกษา  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า  ลงลายมือชื่อ   

พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  และให้ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้ลงนามรับรองผลการศึกษาและการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

(2) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ   
 การจัดท าใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า   

ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน  
และการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3) แบบรายงานผลการศึกษาของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
(4) ปริญญาบัตรและวุฒิบัตร 
(5) สมุดประเมินผลการศึกษารายวิชาและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาในแบบอื่น   

สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน   
ของนักศึกษา 

(6) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและหนังสือรับรองผลการศึกษา 
ข้อ  68 ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียน 

ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ  69 ให้ใช้ส าเนาคู่ฉบับใบแสดงผลการศึกษา  และส าเนาคู่ฉบับใบแสดงผลการศึกษา 

ฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการศึกษา 
ข้อ  70 ให้สถาบันออกส าเนาคู่ฉบับใบแสดงผลการศึกษา  ส าเนาคู่ฉบับใบแสดงผลการศึกษา

ฉบับภาษาอังกฤษ  ปริญญาบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  71 การท าส าเนาใบแสดงผลการศึกษา  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร 

ตามต้นฉบับก็ได ้ โดยให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  โดยให้เขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และผู้อ านวยการสถาบันหรอืผู้ไดร้ับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากบั
ที่รูปถ่าย 
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ข้อ  72 นักศึกษาที่ต้องการหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา
จากสถานศึกษาให้สถาบันออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  หรือหนังสือรับรองผลการศึกษา   
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถาบันก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

ข้อ  73 ให้ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิตท าหน้าที่หัวหน้างานทะเบียน 

หมวด  6 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  74 สถาบันใดที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2563  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕56  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม  จนกว่านักศึกษา 
จะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  75 ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด   
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์   
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ  การจะด าเนนิการ
ประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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