ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
พ.ศ. 2547
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรใหแกไขปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช พ.ศ
2545 พ.ศ. 2546 ใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2538 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4. ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ขอ 5. ในระเบียบนี้
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” เรียกชื่อยอวา “ปวช.” หมายความวา การศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ป หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
“ผูเขาเรียน” หมายความวา ผูมาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝกอาชีพ
กับสถานประกอบการที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน
“นักเรียน” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สําหรับผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนและ
ทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ
/ “ภาคเรียน"…
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“ภาคเรียน" หมายความวา ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนตอปการศึกษา
“ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา ชวงเวลาที่จัดใหเรียน หรือฝกปฏิบัติ ใน
ระหวางภาคฤดูรอน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหนาที่ปกครองดูแลและ
ใหความอุปการะแกนักเรียน และใหคํารับรองแกสถานศึกษา และหรือ สถานประกอบการวาจะ
ปกครอง ดูแลความประพฤติของนักเรียน ในระหวางที่เรียนอยูใ นสถานศึกษา และฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
“สถานศึกษา หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา
“หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จดั การศึกษา ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา การจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ กําหนดใหมีการเรียนภาคทฤษฎีหรือ
ภาคปฏิบัติพื้นฐานบางสวนที่สถานศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระ และแหลงวิทยาการที่เขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
“ผูควบคุมการฝก” หมายความวา ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่
ประสานงานกับสถานศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพ
ของนักเรียนในสถานประกอบการ
“ครูฝก” หมายความวา ผูทําหนาที่ สอน ฝก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝกอาชีพ” หมายความวา การเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
“การเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย” หมายความวา การเรียนการ
สอน อาชีวศึกษาดวยการจัดการและบริหารสื่อการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ ถายทอด สนับสนุน หรือ ปฏิสัมพันธผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
นักเรียนสามารถใชทรัพยากร การเรียนรูตาง ๆ ไดสะดวก รวดเร็ว ไมจํากัดเวลา สถานที่ หรือ
ความจํากัดของตัวผูเรียน
ขอ 6. ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบ
นี้ และใหมอี ํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
/ หมวด 1 สภาพนักเรียน…
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หมวด 1
สภาพนักเรียน
สวนที่ 1
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน
ขอ 7. ผูเขาเรียน ตองสําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือ
เทียบเทาความขอนี้ไมใชบังคับสําหรับผูที่เรียนเปนบางเวลา หรือบางรายวิชา หรือบางตอนของ
รายวิชา
โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับ
ประกาศนียบัตร แตสถานศึกษาอาจพิจารณาประเมินพืน้ ความรูความสามารถเปนราย ๆ ไปก็ได
ขอ 8. ผูเขาเรียนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบรอย
(2) มีรางกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
(3) ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดรายแรงตามที่กฎหมาย
กําหนด
(4) ถาเคยถูกลงโทษใหออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอยางรายแรง
จะตองพนสภาพนักเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครเขาเรียน
(5) มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง โดยมีสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน หรือ
หลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
ในกรณีที่ไมมหี ลักฐานดังกลาวขางตน ใหใชทะเบียนประวัติเด็กที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย หลักฐาน วัน เดือน ปเกิด ในการรับ
นักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา
(6) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาตอสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(7) มีเจตคติที่ดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
(8) สําหรับผูเขาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝกอาชีพ
ตองมีอายุไมตา่ํ กวา 15 ปบริบูรณ และมีความตั้งใจทีจ่ ะรับการฝกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผูเขาเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย ตอง
เปน ผูมีความสนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธผานเครือขายคอมพิวเตอร
ผูเขาเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท จะตองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หรือมีความพรอมที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือผูปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
/ กรณี…
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กรณีที่มีผูเขาเรียนตามโครงการอื่น อาจกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมของโครงการนั้น
สวนที่ 2
การรับผูเขาเรียน
ขอ 9. การรับผูเขาเรียน ใหทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษา
กําหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหทําการทดสอบขอเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความตองการของ
สถานศึกษา และหรือสถานประกอบการ หากสถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบ
ความถนัด ทางการเรียนวิชาชีพ และหรือสอบปากเปลาดวยก็ได
(2) ใหสถานศึกษาทุกแหงประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศ
ผลสอบ ตามวัน และเวลาทีห่ นวยงานตนสังกัดกําหนด
(3) ถาเหตุการณเกีย่ วกับการสอบเปนไปโดยปกติ ใหสถานศึกษาเก็บ
รักษาเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันประกาศผลการสอบ
การรับผูเขาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเปนผูสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกนักเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ไดตกลงรวมกันกับสถานศึกษา
หรือจะมอบใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกันก็ได
การรับผูเขาเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย ให
สถานศึกษารับสมัครผูเรียนทั้งที่สถานศึกษา และผานระบบเครือขาย
การรับผูเขาเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท โดยการคัดเลือก ให
คัดเลือกจากผูท ี่มาจากหมูบานที่จัดวาเปนเขตยากจน หรือหมูบานอื่นทีห่ นวยราชการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
จุดประสงคในการเรงรัดพัฒนา หรือหมูบา นที่สถานศึกษาเห็นสมควร
การรับผูเขาเรียนตามโครงการอื่นโดยการคัดเลือก ใหคดั เลือกตามคุณสมบัติที่
กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ขอ 10. ใหมีการตรวจรางกายเฉพาะผูที่ผานการสอบคัดเลือก หรือไดรับการคัดเลือก
โดยแพทยปริญญา
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สวนที่ 3
การเปนนักเรียน
ขอ 11. ผูเขาเรียนจะมีสภาพนักเรียน เมือ่ ไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนของ
สถานศึกษา
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน และทํา
สัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียน และการทําสัญญาการฝกอาชีพตองกระทําดวยตนเองพรอมทั้งแสดง
หลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษา และสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงิน
คาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ทั้งนี้ ใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาค
เรียน มีผูปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาใหคํารับรอง และทําใบมอบตัว เวนแตผูเขาเรียนที่บรรลุนิติ
ภาวะ สถานศึกษาจะใหผูปกครองมาทําใบมอบตัวหรือไมก็ได
สําหรับนักเรียนที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองใหผูปกครองมาใหคํารับรอง
และทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการดวย
ใหสถานศึกษาจัดการปฐมนิเทศใหกับนักเรียนและผูปกครอง เพื่อใหทราบแนวทาง
และกฎเกณฑตาง ๆ ในการเรียน
ขอ 12. ใหสถานศึกษาออกบัตรประจําตัวใหแกนักเรียน
บัตรประจําตัว ตองระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชือ่ สกุลนักเรียน
รหัสประจําตัวนักเรียน เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหนา
สถานศึกษา หรือผูไดรับมอบอํานาจใหทําการแทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักเรียน หนาตรง ไม
สวมหมวก ไมสวมแวนตาสีดํา แตงเครื่องแบบนักเรียน ถายไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมี
ลายมือชื่อของนักเรียน
ใหประทับตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถายของนักเรียน โดยใหติดที่รปู
ถาย บางสวน
บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแหงนั้น แต
ตอง ไมเกิน 3 ป นับแตวันออกบัตร ถาบัตรประจําตัวหมดอายุในระหวางที่ยังมีสภาพนักเรียนก็ให
สถานศึกษา ตออายุบัตรเปนป ๆ ไป
นักเรียนที่เรียนเปนบางเวลาหรือบางรายวิชา หรือบางตอนของรายวิชา ถามีบัตร
ประจําตัว ทีใ่ ชไดผลตามความประสงคของสถานศึกษาอยูแลว สถานศึกษาก็ไมตองออกบัตรประจําตัว
ใหอีก
สถานประกอบการจะใชบัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให หรือจะออกใหใหม
ตามความตองการของสถานประกอบการก็ได
/ ขอ 13. ใหสถานศึกษา…

6
ขอ 13. ใหสถานศึกษาแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําเกีย่ วกับการ
เรียน ตักเตือน และดูแลความประพฤติของนักเรียน และใหสถานประกอบการจัดใหมีผูควบคุมการฝก
ของนักเรียนในสถานประกอบการ
สวนที่ 4
การพนสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ขอ 14. การพนสภาพนักเรียน ใหปฏิบัติตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ตามขอ 25. หรือ ขอ 26. แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
(3) ลาออก
(4) ถึงแกกรรม
(5) สถานศึกษาสั่งใหพน สภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
ก. ขาดเรียน หรือขาดการฝกอาชีพติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยสถานศึกษา
และหรือสถานประกอบการ พิจารณาแลวเห็นวา ไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอยางอื่นที่แสดงวา
ไมมีความตั้งใจที่จะศึกษาเลาเรียน หรือรับการฝกอาชีพ
ข. ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักเรียนตามขอ 28. แหงระเบียบนี้
ค. ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ หรือของทางราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอยางรายแรง จนเปนทีเ่ สื่อมเสียชื่อเสียง
แกสถานศึกษา หรือประพฤติตนเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง
ง. ตองโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
จ. ขาดพื้นความรูหรือคุณสมบัติของผูเขาเรียน ตามที่กําหนดไวในขอ
7. หรือขอ 8. แหงระเบียบนี้ ขอใดขอหนึง่
ขอ 15. ผูที่พนสภาพนักเรียน ตามขอ 14 (3) , 14 (5) ก ,14 (5) ข และขอ 21. ถา
ประสงค จะขอคืนสภาพเพื่อกลับเขาเรียนในสถานศึกษา หรือฝกอาชีพในสถานประกอบการจะตอง
ยื่นคํารองขอ
ตอสถานศึกษาแหงนัน้ ภายใน 1 ป นับแตวันถัดจากวันพนสภาพนักเรียน เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็น
สมควรก็ใหรบั เขาเรียนได

/ ขอ 16. การขอคืนสภาพ
…

7
ขอ 16. การขอคืนสภาพเพือ่ กลับเขาเรียนตามขอ 15. ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ตองเขาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคเรียน เวนแตกลับเขาเรียนใน
ภาคเรียนเดียวกัน
(2) ตองเรียนตามหลักสูตรที่ใชอยูในขณะนั้น
(3) ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ประเมินไดไว และเปนรายวิชาที่ยัง
ปรากฏ อยูในหลักสูตรนี้มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 5
การพักการเรียน
ขอ 17. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาต ใหนกั เรียนลาพัก
การเรียน หรือฝกอาชีพไดตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
(1) ไดรับทุนการศึกษาใหไปศึกษา หรือดูงาน หรือเปนตัวแทนของ
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเขารวมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแกการสงเสริม
(2) เจ็บปวยตองพักรักษาตัว
(3) เหตุจําเปนอยางอื่นตามที่สถานศึกษา และหรือสถานประกอบการจะ
พิจารณาเห็นสมควร
นักเรียนที่ลาพักการเรียนตองชําระเงินคารักษาสภาพนักเรียน ตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบ วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา แตถานักเรียนไดชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ครบถวน
สําหรับภาคเรียน นัน้ แลว ก็ไมตองชําระเงินคารักษาสภาพนักเรียนสําหรับภาคเรียนนั้นอีก
ถามีนักเรียนลาพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ ตั้งแตตนปเปนระยะเวลานานเกินกวา
1 ป สถานศึกษา และหรือสถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเขาเรียนหรือฝกอาชีพแทนที่ได
ตามที่เห็นสมควร
ขอ 18. นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ ตองยื่นคําขอเปน
ลายลักษณอกั ษรตอสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ โดยมีผูปกครองเปนผูรับรอง สําหรับผูที่บรรลุ
นิติภาวะจะมีผรู ับรองหรือไมก็ได เมื่อไดรบั อนุญาตแลวจึงพักการเรียนได มิฉะนั้นจะถือวาขาดเรียน เวน
แต เหตุสุดวิสัย
ขอ 19. สถานศึกษา สั่งใหนกั เรียนพักการเรียนได โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือระเบียบขอบังคับของสถานประกอบการ
/ ขอ 20. การอนุญาต…
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ขอ 20. การอนุญาตใหนกั เรียนลาพักการเรียนและการสั่งใหนกั เรียนพักการเรียน
ใหสถานศึกษาทําหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแจงใหผปู กครองทราบ สําหรับผูที่บรรลุนิติภาวะ
สถานศึกษาจะแจงใหผูปกครองทราบหรือไมก็ได
ขอ 21. นักเรียนที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพ เมื่อครบ
กําหนดเวลาทีล่ าพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน หรือการฝกอาชีพแลว ใหยนื่ คําขอกลับเขาเรียนพรอมดวย
หลักฐาน การอนุญาตใหลาพักการเรียน หรือถูกสั่งใหพักการเรียนตอหัวหนาสถานศึกษา ภายใน 15 วัน
นับแตวนั ถัดจากวันครบกําหนด เมื่อไดรับอนุญาตก็ใหกลับเขาเรียนได หากพนกําหนดนี้ใหถือวาพน
สภาพนักเรียน เวนแตเหตุสุดวิสัย
สวนที่ 6
การลาออก
ขอ 22. นักเรียนที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนักเรียน ตองใหผูปกครองเปนผู
รับรอง การลาออก เวนแตผทู ี่บรรลุนิติภาวะ
ขอ 23. นักเรียนที่ลาออกแลวไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให
ถือวานักเรียนผูนั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแตตนภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การเรียน
สวนที่ 1
การลงทะเบียนรายวิชา
ขอ 24. สถานศึกษาตองจัดใหนักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ใหเสร็จกอน
วันเปดภาคเรียน
ขอ 25. การลงทะเบียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยทปี่ รึกษา และผู
ควบคุมการฝก
ขอ 26. นักเรียนตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวัน และเวลาทีส่ ถานศึกษา
กําหนด โดยแจงความประสงควาจะใชวิธกี ารเรียนใด พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองได จะมอบหมายให
ผูอื่นมาลงทะเบียนแทน ก็ใหสถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
/ นักเรียน…
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นักเรียนที่มีเหตุขัดของทางการเงิน ประสงคขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน
รายวิชา ก็ใหผูปกครองยืน่ คํารองขอผอนผันตอหัวหนาสถานศึกษา โดยชําระในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ได 2
ครั้ง
ครั้งสุดทายตองชําระกอนวันประเมินปลายภาคเรียน เพื่อสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน
ทั้งนี้
ใหหวั หนาสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป
ขอ 27. สถานศึกษาอาจใหนกั เรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 24. ก็
ได โดยใหสถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นควร แตตองไมเกิน 15 วัน นับแต
วันเปดภาคเรียน หรือไมเกิน 5 วัน นับแตวนั เปดภาคเรียนฤดูรอน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักเรียนตองเสียคาปรับ
ตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ขอ 28. นักเรียนที่มิไดลงทะเบียนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด ถาประสงคจะ
รักษาสภาพนักเรียน ตองติดตอลาพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแตวนั ถัดจากวันปดการลงทะเบียน
พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ขอ 29. นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคเรียนไดไมเกินสัปดาหละ 35
ชั่วโมง
ทั้งนี้นับรวมกิจกรรม 2 ชั่วโมงใน 5 ภาคเรียนดวย หรือไมเกินจากที่กําหนดไวในแผนการเรียน เวน
แต ไดรับอนุญาตจากสถานศึกษา
ขอ 30. นักเรียนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ หรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร แตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และลงทะเบียนเพื่อขอประเมิน
เทียบโอนความรูและประสบการณ ตามขอ 35 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 ไดไมเกิน 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
สวนที่ 2
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ขอ 31. นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว หรือขอเพิม่ รายวิชาตอง
กระทําภายใน 15 วัน นับแตวันเปดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแตวนั เปดภาคเรียนฤดูรอน สวนการ
ขอถอน รายวิชา ตองกระทําภายใน 30 วัน นับแตวนั เปดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแตวนั เปดภาค
เรียนฤดูรอน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได ถาสถานศึกษา
พิจารณา เห็นวามีเหตุผลสมควร
/ การขอเปลี่ยน…
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การขอเปลี่ยน ขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูสอน และหรือครูฝก และอาจารยที่ปรึกษา และหรือผูควบคุมการฝก
ขอ 32. การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามขอ 31. ใหลงอักษร “ถ.น.” ใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามขอ 31. และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวามี
เหตุผล สมควรใหลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเชนเดียวกัน แตถา สถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ก็ใหลงอักษร “ถ.ล.”
สวนที่ 3
การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 33. สถานศึกษาอาจอนุญาตใหนกั เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปน
การเสริมความรู โดยไมนบั จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ก็ได
ขอ 34. เมื่อไดทําการวัดและประเมินผลการเรียนแลวไดระดับผลการเรียนผาน ให
บันทึก
“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ระดับผลการเรียน” ถาผลการประเมินไมผาน ไมตอง
บันทึกรายวิชานั้น และใหถอื เปนการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานัน้ โดยไมนับจํานวนหนวยกิตมา
รวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สวนที่ 4
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน
ขอ 35. ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชา
ไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเปดเรียนเต็มสําหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสทิ ธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน
ยกเวนนักเรียนตามการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผานระบบเครือขาย
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนอันสุดวิสัย สถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันไดเปนราย ๆ ไป
นักเรียนที่ไมมสี ิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามขอนี้ จะขอสอบเทียบ
ประสบการณ หรือสอบเทียบความรูตามขอ 35. แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผล
การเรียนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 ในภาคเรียนนั้นมิได
ขอ 36. การนับเวลาเรียนใหปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปดเรียนเต็มตามปกติ ไมนอยกวาภาคเรียนละ 20 สัปดาห
/ (2) นักเรียนที่ยาย…
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(2) นักเรียนทีย่ ายสถานศึกษาระหวางภาคเรียน ใหนําเวลาเรียนจาก
สถานศึกษา ทั้งสองแหงรวมกัน
(3) นักเรียนที่ลาออกแลว ไดรับอนุญาตใหกลับเขาเรียนในภาคเรียน
เดียวกัน ใหนับเวลาเรียนที่เรียนแลวมารวมกัน
(4) นักเรียนทีล่ าพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพในภาค
เรียนใด ใหนบั เวลาเรียนกอน และหลังการลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน และหรือการฝกอาชีพในภาค
เรียนนัน้
มารวมกัน
(5) รายวิชาทีม่ ีผูสอนหรือครูฝกตั้งแต 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอน ใหนํา
เวลาเรียนทีเ่ รียนกับผูสอนหรือครูฝกทุกคนมารวมกัน
(6) ถามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายวิชา ใหนับเวลาเรียนตั้งแตเริ่มเรียนราย
วิชาใหม
สวนที่ 5
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ขอ 37. นักเรียนที่ไมสามารถเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลา
ที่สถานศึกษากําหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินไดในกรณีตอไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยระหวางหรือกอนประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมาย
(3) เปนตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเขารวม
ประชุม หรือกิจกรรมพิเศษอยางอื่น โดยไดรับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจําเปนอยางอื่น โดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแลวเห็นวาเปนความจําเปนอยางแทจริง
ขอ 38. นักเรียนที่ประสงคจะขออนุญาตเลื่อนการประเมิน ตองยื่นคํารองพรอมทั้ง
หลักฐานประกอบตอสถานศึกษากอนการประเมินไมนอยกวา 3 วัน หากไมสามารถกระทําได ให
สถานศึกษาพิจารณาเปนราย ๆ ไป
การขออนุญาตใหเลื่อนการประเมินใหสถานศึกษาทําเปนลายลักษณอกั ษรมอบให
นักเรียน
ขอ 39. นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปไดไมเกินวันกําหนดการ
ประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ขอ 40. ถาเปนกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได ก็ใหสถานศึกษากําหนดวัน
ประเมินไวในหนังสืออนุญาต ใหเลื่อนการประเมิน แตถา ไมสามารถกระทําไดกใ็ หเปนหนาที่ของ
นักเรียนซึ่งพรอม
/ ที่จะรับ…
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ที่จะรับการประเมินยื่นคํารองตอสถานศึกษาเพื่อขอเขารับการประเมิน พรอมทั้งหลักฐานการอนุญาต
ใหเลื่อนการประเมิน ทั้งนี้ตอ งไมเกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาค
เรียน ถัดไป หากพนกําหนดนี้ใหถือวาขาดการประเมินและใหสถานศึกษาทําการประเมินตัดสินผล
การเรียน
สถานศึกษาจะดําเนินการประเมินใหแกนกั เรียนที่ไมสามารถเขารับการประเมิน
สรุปผลการเรียนตามขอ 37 (2) ไดตอเมื่อ ปรากฏ วาพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายหรือศาลไดมคี ํา
พิพากษาถึง ที่สุดวาไมมีความผิด หรือเปนความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท หรือเปนความผิดลหุ
โทษ หรือใหประกัน ทัณฑบนไว หรือรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษเทานั้น
สวนที่ 6
การเปดเรียน
ขอ 41. สถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปดปดภาคเรียนแตกตางไปจากคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกําหนดวันเปดปดภาคเรียนสถานศึกษา ใหขออนุญาตตอหนวยงานตนสังกัด
ขอ 42. สถานศึกษาที่เปดเรียนภาคฤดูรอน ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษา
สวนที่ 7
การประเมินผลการเรียน
ขอ 43. การประเมินผลการเรียน ใหสถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
ขอ 44. ใหใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2538 กับนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตร- วิชาชีพ พุทธศักราช 2538 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2541) ไปจนกวานักเรียนผูนั้นจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ขอ 45. สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 กอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวามีผลสมบูรณตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2547

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

