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คำนำ
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ เป็นกำรจัดกำรศึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ป ระกอบอำชีพอยู่ ในสถำนประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิส ระ โดยใช้ห ลั กสู ตรประกำศนียบัตรวิช ำชีพ
พุทธศักรำช 2556 ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำพัฒนำขึ้น เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ
ของกลุ่มเป้ำหมำยให้สูงขึ้น และพัฒนำอำชีพของผู้ที่มีอำชีพอยู่แล้ว ให้มีควำมมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทั้งนี้ ตำมระเบี ยบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ตำมหลั กสูตร
ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2556 ก ำหนดให้ มี ก ำรเที ย บโอ นผลกำรเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นได้
สะสมไว้ ทั้งจำกกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ หรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สำมำรถนำมำเทียบโอน
เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรได้
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จึงได้จัดทำแนวทำงกำรเทียบ
โอนผลกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
ซึ่งประกอบด้วยกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่สะสมไว้มำเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กำรจัดทำแนวทำงเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช
2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ผู้บริหำร ครู นักวิชำกำร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ กำรจัดทำเอกสำรเล่มนี้ ประสบควำมสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี สำนักงำน กศน. ขอขอบคุณ
ในควำมร่วมมือของทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้

(นำยกฤตชัย อรุณรัตน์)
เลขำธิกำร กศน.
กันยำยน 2561
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สำรบัญ
ประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและและกำรประเมินผลกำรเรียน
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
ประกำศคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
คณะทำงำนพัฒนำแนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
ตัวอย่ำงคู่มือกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ กำรขับรถยนต์
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
สำนั กงำน กศน. เป็ น หน่ ว ยงำนหลั กที่รับผิ ดชอบกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอั ธ ยำศั ย โดยนอกจำกกำรจั ด กำรศึ ก ษำสำยสำมั ญ แล้ ว กำรศึ ก ษำสำยอำชี พ เป็ น อี ก ช่ อ งทำงหนึ่ ง
ที่ส ำนั กงำน กศน. พัฒ นำขึ้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนที่มีอำชีพแล้ ว ให้ได้รับวุฒิ กำรศึกษำ
ที่ สู งขึ้ น ถึ งระดั บ ประกำศนี ย บั ต รวิช ำชี พ เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรก ำลั งแรงงำนระดั บ ฝี มื อ ของประเทศ
ส่ งเสริ มให้ ผู้ ที่ ป ระกอบอำชี พ สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ ที่ ได้จ ำกกำรท ำงำน ให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กำรศึ ก ษำ ในรู ป แบบกำรศึ ก ษำนอกระบบ โดยน ำหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2556
ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ ก ษำ มำใช้ ในกำรจั ดกำรศึ กษำ โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรอำชี วศึ กษำ
พ.ศ. 2551 มำตรำ 6 ก ำหนดว่ำ กำรจั ด กำรอำชีว ศึ กษำและกำรฝึ ก อบรมวิช ำชีพ ต้ องเป็ น กำรจัดกำรศึ กษำ
ในด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เพื่อผลิตและ
พัฒนำกำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็นกำรยกระดับกำรศึกษำ
วิชำชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยนำควำมรู้ในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกล
และภู มิ ปั ญ ญำไทยมำพั ฒ นำผู้ รั บ กำรศึ ก ษำ ให้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี ส มรรถนะ จนสำมำรถน ำไป
ประกอบอำชีพ ในลั กษณะผู้ ป ฏิ บั ติห รือประกอบอำชีพ โดยอิส ระได้ และมำตรำ 10 กำหนดว่ำ เพื่ อให้ บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ตำมมำตรำ 6 กำรจั ดกำรอำชีว ศึกษำ และกำรฝึ กอบรมวิช ำชีพ ต้องคำนึงถึ ง (1) กำรมี เอกภำพ
ด้ำนนโยบำยและมี ควำมหลำกหลำยในทำงปฏิ บั ติ โดยมี ก ำรกระจำยอ ำนำจจำกส่ ว นกลำงไปสู่ ส ถำนศึก ษำ
อำชีวศึกษำและสถำบัน (2) กำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพสำหรับประชำชนวัยเรียนและวัยทำงำน ตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญำตรี (3) กำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย และมีระบบ
เทียบโอนผลกำรเรียน และระบบเทียบควำมรู้และประสบกำรณ์กำรทำงำนของบุคคล เพื่อเข้ำรับกำรศึกษำและ
กำรฝึ ก อบรมวิ ช ำชี พ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และตำมระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด กำรศึ ก ษำและ
กำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 และตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำรอำชีว ศึ กษำ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติในกำรเที ย บโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิช ำ ลงวัน ที่
9 กุมภำพัน ธ์ 2560 กำหนดให้ ห น่ วยงำนต้นสังกัดกำกับดูแลสถำนศึกษำ ให้ ดำเนินกำรเทียบโอนควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ ให้แก่ผู้เรียนตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติได้ โดยต้องไม่ขัดแย้งกับประกำศคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
ดังนั้น เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำน กศน. ที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พุ ทธศักรำช 2556 ส ำหรับ กลุ่ มเป้ ำหมำยนอกระบบ มีแนวทำงกำรดำเนินงำนเทียบโอนผลกำรเรียน
และเที ย บโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์ ส ำนักงำน กศน. จึง ได้ จัดท ำแนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ ขึ้น
เพื่อให้สถำนศึกษำดำเนินงำนเทียบโอนผลกำรเรียน และเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ได้อย่ำงมีคุณภำพ
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียน และเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
เข้ำสู่หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
2.2 เพื่อให้สถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรดำเนินงำนเทียบโอนผลกำรเรี ยน และเทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

3. ขอบข่ำย
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
1.1 กำรโอนผลกำรเรียน
1.2 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
2. กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ

4. นิยำมศัพท์
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรเทียบโอนผลกำรเรียน และกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ
กำรโอนผลกำรเรี ย น หมำยถึ ง กำรรั บ โอนผลกำรเรี ย นทุ ก รำยวิ ช ำ ที่ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
กำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย น หมำยถึ ง กำรรั บ เที ย บโอนผลกำรเรี ย น จำกหลั ก สู ต รอื่ น
ซึ่งไม่ต่ำกว่ำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ หมำยถึง กำรวัด กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผู้เรียน ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย กำรทำงำน และ
กำรประกอบอำชีพ
สถำนศึ ก ษำในสั งกั ด ส ำนั ก งำน กศน. หมำยถึ ง สถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำตำมหลั กสู ตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
คณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำ หมำยถึ ง คณะกรรมกำรบริห ำรสถำนศึ กษำที่ ได้ รับ กำรแต่งตั้ ง
เพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร และจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำน กศน.
หน่วยงำนของรัฐ หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสำหกิจ
พระรำชบั ญ ญั ติ โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2525 ตำม มำตรำ 15 (2) หมำยถึง โรงเรียนที่ จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและ
จัดเป็นรูปแบบกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน
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5. ประโยชน์ของกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ มีดังนี้
5.1 ด้ำนผู้เรียน
5.1.1 นำควำมรู้และประสบกำรณ์เทียบโอนเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
5.1.2 เพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำและควำมก้ำวหน้ำในงำนอำชีพ
5.1.3 ลดกำรเรียนซ้ำในรำยวิชำ/กลุ่มวิชำ ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์อยู่แล้ว
5.1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตำมควำมต้องกำร
5.1.5 มีสมรรถนะตำมหลักสูตรแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ และสำขำงำน
5.2 ด้ำนสถำนศึกษำ
5.2.1 ตอบสนองนโยบำยในกำรเพิ่มปริมำณกำลังคนด้ำนอำชีพ และกำรประกอบอำชีพที่มั่นคง
5.2.2 เพิ่มคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.2.3 เน้นกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง
5.3 ด้ำนสถำนประกอบกำร
5.3.1 เพิ่มประสิทธิภำพ และส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในงำนอำชีพ ให้กับบุคลำกรในสถำนประกอบกำร
5.3.2 ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนประกอบกำร
5.4 ด้ำนอื่น ๆ
5.4.1 ชุมชนได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีอย่ำงทั่วถึง
5.4.2 ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ
สถำนประกอบกำร องค์กร และชุมชน
5.4.3 ผู้ประกอบอำชีพอิสระได้รับกำรพัฒนำตำมสำขำอำชีพของตนเอง
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บทที่ 2
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
กำรเทีย บโอนผลกำรเรีย น ตำมหลัก สูต รประกำศนีย บัต รวิช ำชีพ พุท ธศัก รำช 2556
ส ำหรับ กลุ ่ม เป้ำ หมำยนอกระบบ เป็น กำรโอนผลกำรเรีย นจำกกำรน ำหลัก ฐำนกำรศึก ษำ ที ่อ อกให้
โดยสถำนศึก ษำ ไม่ว่ำ จะเป็นสถำนศึกษำเดียวกัน หรือต่ำงสถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พุท ธศัก รำช 2556 หรือกำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกหลักสูตรอื่น ที่ไม่ต่ำกว่ำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

คุณสมบัติผู้ขอเทียบโอนผลกำรเรียน
เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเรียนของสถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ

เกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
เกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. กำรโอนผลกำรเรียน
1.1 กำรโอนผลกำรเรียน สำหรับผู้เรียนจำกสถำนศึกษำ ซึ่งใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช 2556 ให้สถำนศึกษำที่รับผู้เรียนเข้ำเรียน รับโอนผลกำรเรียนทุ กรำยวิชำ นอกจำกรำยวิชำที่ได้รับ
ผลกำรเรีย นต่ำกว่ำ 2.0 สถำนศึกษำจะรั บ โอนหรือจะทำกำรประเมิ นใหม่ จนเห็ นว่ำได้ผ ลกำรเรียนถึงเกณฑ์
มำตรฐำนของสถำนศึกษำแล้ว จึงรับโอนในรำยวิชำนั้นก็ได้
1.2 ในกรณี ที่ผู้เรียนย้ำยสถำนศึกษำ ถ้ำผู้เรียนมีผลกำรเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ในรำยวิชำใด
และมีสิทธิได้รับกำรประเมินใหม่ ให้สถำนศึกษำที่ผู้เรียนเรียนอยู่ก่อน ดำเนินกำรประเมินใหม่ให้แก่ผู้เรียนผู้นั้น
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้สถำนศึกษำที่รับเข้ำเรียนดำเนินกำรประเมินใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำ
ที่รับเข้ำเรียนเป็นรำย ๆ ไป
1.3 กำรโอนผลกำรเรีย น ควรดำเนินกำรให้ แล้ว เสร็จก่อนเปิด ภำคเรียนแรก เพื่อวำงแผน
กำรลงทะเบียนเรียนของผู้เรียน
1.4 ผู้เรียนที่ขอเทียบโอนผลกำรเรียน จะต้องลงทะเบียนเรียน และมีเวลำเรียนในสถำนศึกษำ
ที่รับเทียบโอน ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน
1.5 สถำนศึกษำจะอนุ ญำตให้ผู้ เรียน ไปเรียนรำยวิชำบำงรำยวิชำจำกสถำนศึกษำแห่ งอื่น
ที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ในกรณีที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถเปิดทำกำร
สอนในรำยวิช ำนั้ น ได้ และให้ ส ถำนศึ กษำทั้ งสองแห่ งท ำควำมตกลงร่ว มกั น ในกำรเรียนกำรสอนแ ละรับ โอน
ผลกำรเรียน
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2. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
2.1 สถำนศึกษำจะรับ เทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำ ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ อื่น นอกเหนือจำกหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช 2556 และหลักสูตรอื่น ของสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สถำนศึกษำเอกชน หรือหน่วยงำน
ของรำชกำรได้ ตำมเงื่อนไข ดังนี้
2.1.1 เป็ น รำยวิ ช ำหรื อ กลุ่ ม วิ ช ำ ที่ มี จุ ด ประสงค์ ห รื อ เนื้ อ หำเดี ย วกั น ในระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 และมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำหน่วยกิตของรำยวิชำที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร
2.1.2 รำยวิช ำที่ไ ด้ร ะดับ ผลกำรเรีย นต่ำกว่ำ 2.0 ให้ส ถำนศึก ษำที่รับ เทีย บโอน
ผลกำรเรียน ทำกำรประเมินใหม่ ถ้ำมีผลตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ไม่ต่ำกว่ำ 2.0) แล้วจึงรับเทียบโอนรำยวิชำนั้น
2.1.3 รำยวิ ช ำที่ ได้ระดั บ ผลกำรเรียนตั้ งแต่ 2.0 ขึ้ น ไป สถำนศึก ษำจะรับ เที ยบโอน
ผลกำรเรียน หรือจะทำกำรประเมินผลกำรเรียนใหม่ แล้วจึงรับเทียบโอนรำยวิชำนั้นก็ได้
2.1.4 สถำนศึกษำจะรับเทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำ จำกหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และจำกหลักสูตรอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่ำ แต่เรียกชื่อ
เป็นอย่ำงอื่น ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สถำนศึกษำเอกชน หรือหน่วยงำนรำชกำร เช่น
สถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำตำมพระรำชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2525 ตำม มำตรำ 15 (2) เป็ น ต้ น
ตำมเงื่อนไขต่อไปนี้
1) เป็ น รำยวิ ช ำหรื อ กลุ่ ม วิ ช ำที่ มี จุ ด ประสงค์ ห รื อ เนื้ อ หำเดี ย วกั น ในระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 และมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำรำยวิชำที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2) เป็ น รำยวิ ช ำที่ ไ ด้ ร ะดั บ ผลกำรเรี ย นตั้ ง แต่ 2.0 ขึ้ น ไป โดยสถำนศึ ก ษำ
จะรับเทียบโอนผลกำรเรียน หรือจะทำกำรประเมินใหม่และรับเทียบโอนรำยวิชำนั้นก็ได้
2.1.5 กำรเที ย บโอนผลกำรเรียนควรดำเนิ นกำรให้ แล้ วเสร็จก่อนเปิ ดภำคเรียนแรก
เพื่อวำงแผนกำรลงทะเบียนเรียนของผู้เรียน
2.1.6 กำรบั น ทึ ก ผลกำรเรีย นลงในระเบี ย นแสดงผลกำรเรี ย น ให้ ใช้ ร หั ส วิ ช ำ และ
ชื่อรำยวิชำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ที่ประกำศใช้ โดยแสดงหมำยเหตุว่ำเป็ นรำยวิชำที่รับ เทียบโอนมำจำกหลักสูตรอื่น หรือจำกกำรเทียบรำยวิช ำ
รหัสวิชำใด ยกเว้นมีข้อกำหนดเพพำะในเรื่องนั้น
2.2 สถำนศึกษำจะอนุญ ำตให้ผู้ เรียน ไปเรียนรำยวิช ำบำงรำยวิชำจำกสถำนศึกษำแห่ งอื่น
ที่มิได้จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 ในกรณีที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถเปิดทำ
กำรสอนในรำยวิชำนั้นได้ โดยสถำนศึกษำพิจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกับ จุดประสงค์ สมรรถนะ ตัวชี้วัด และเนื้อหำ
ของหลักสูตร และให้สถำนศึกษำทั้งสองแห่งทำควำมตกลงร่วมกันในกำรเรียนกำรสอนและรับเทียบโอนผลกำรเรียน
โดยพิจำรณำรับเทียบโอนผลกำรเรียน ดังนี้
2.2.1 รับเทียบโอนรำยวิชำที่มีผลกำรเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
2.2.2 รำยวิชำที่ได้รับผลกำรเรียนต่ำกว่ำ 2.0 สถำนศึกษำที่จะรับเทียบโอนผลกำรเรียน
ทำกำรประเมินใหม่เมื่อได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ไม่ต่ำกว่ำ 2.0) แล้วจึงรับเทียบโอนผลกำรเรียนรำยวิชำนั้น
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ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำแจ้งให้ผู้เรียนทรำบก่อนที่จะให้ไปเรียนในสถำนศึกษำแห่งอื่น
2.3 กรณีที่มีกำรประเมินใหม่ ให้ผลกำรเรียนเป็นไปตำมผลกำรเรียนที่ประเมินใหม่ แต่ต้อง
ไม่สูงไปกว่ำเดิม
2.4 ผู้ เรี ย นที่ ส ถำนศึ ก ษำให้ พ้ น สภำพผู้ เรี ย นตำมระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ว่ ำ ด้ ว ย
กำรจั ด กำรศึกษำและประเมินผลกำรเรี ยนตำมหลั กสู ตรประกำศนี ยบัตรวิชำชีพ หรือสถำนศึ กษำแห่ งอื่น ที่มิได้
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำมำรถสมัครเข้ำเรียนใหม่ในสถำนศึกษำเดิม
หรือสถำนศึกษำแห่งใหม่ได้ ให้สถำนศึกษำรับ เทียบโอนผลกำรเรียน เพพำะรำยวิชำที่ยัง ปรำกฏอยู่ในหลักสูตรนี้
และได้ผลกำรเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
2.5 ผู้เรียนที่ขอเทียบโอนผลกำรเรียน จะต้องลงทะเบียนเรียน และมีเวลำเรียนในสถำนศึกษำ
ที่รับเทียบโอน ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคเรียน
2.6 ผลกำรเรี ย นที่ จ ะน ำมำขอรั บ กำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมกำรเที ย บโอนผลกำรเรีย น ทั้ งนี้ ให้ พิ จำรณำจำกพื้ น ฐำนธรรมชำติ ร ำยวิช ำ ควำมทั น สมั ย ทั น ต่ อ
เหตุกำรณ์ และสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

ขั้นตอนกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
เพื่ อ ให้ ก ำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย น ของสถำนศึ ก ษำมี ค วำมถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
ต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบด้วย
1.1 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือ รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นประธำนกรรมกำร
1.2 หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติกำร หรือ หัวหน้ำงำนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือ
หัวหน้ำงำนทะเบียนสถำนศึกษำ เป็นกรรมกำร
1.3 ครูประจำกลุ่ม หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
2. ผู้เรียนยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียน พร้อมหลักฐำนผลกำรเรียนพบับจริง
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบหลักฐำน
4. ดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
5. อนุมัติผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
6. ประกำศผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
7. ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่เหลือ ให้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
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แผนผังขั้นตอนกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
ผู้เรียน
ยื่นคำร้องพร้อมเอกสำรหลักฐำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบหลักฐำน

ไม่ผ่ำน

ลงทะเบียนเรียนตำมปกติ

คณะกรรมกำรดำเนินกำรเทียบโอน
ผ่ำน

อนุมัติ

ประกำศผล

ลงทะเบียนเรียนให้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร

บันทึกผล/เก็บหลักฐำน
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แบบโอนผลกำรเรียนและเทียบโอนผลกำรเรียน
1. แบบโอนผลกำรเรียน
1.1 แบบคำร้องขอโอนผลกำรเรียน (แบบ อ. 1)
1.2 แบบสรุปผลกำรโอนผลกำรเรียน (แบบ อ. 2)
1.3 แบบเสนอขออนุมัติผลกำรโอนผลกำรเรียน (แบบ อ. 3)
2. แบบเทียบโอนผลกำรเรียน
2.1 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียน (แบบ ทอ. 1)
2.2 แบบสรุปผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน (แบบ ทอ. 2)
2.3 แบบเสนอขออนุมัติผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน (แบบ ทอ. 3)
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แบบคำร้องขอโอนผลกำรเรียน

แบบ อ.1

เขียนที่..........................................................
วันที่......... เดือน...................... พ.ศ. ...........
เรื่อง ขอโอนผลกำรเรียน
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ/เขต...........................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................นำมสกุล.......................................
รหัสประจำตัวนักศึกษำ.............................................. วุฒิกำรศึกษำเดิมประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
จำกสถำนศึกษำ................................................................อำเภอ..................................จังหวัด................................
มี ค วำมประสงค์ ข อโอนผลกำรเรี ย น เพื่ อ เข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ในระดั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ พุ ท ธศั ก รำช 2556
ภำคเรียนที่...................ปีกำรศึกษำ................. โดยมีเอกสำร/หลักฐำน/ผลงำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
(ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่อง  เพื่อระบุเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ)
 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน
 ใบรับรองผลกำรเรียนระหว่ำงภำคเรียน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ)...........................................นักศึกษำ
(..........................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ได้พิจำรณำคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำ
 สำมำรถโอนผลกำรเรียนได้จำกหลักฐำน
 ไม่สำมำรถโอนผลกำรเรียนได้เนื่องจำก
................................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................................
(................................................)
ตำแหน่ง .........................................................
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แบบสรุปผลกำรโอนผลกำรเรียน

แบบ อ. 2

ชื่อสถำนศึกษำ.....................................................................อำเภอ...................................จังหวัด...........................
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................นำมสกุล...........................................................
รหัสประจำตัวนักศึกษำ........................................... ระดับกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ
เข้ำสู่หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
จำกหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
ที่
จำนวน
ผล
จำนวน
ผล
รหัสวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
รหัสวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
หน่วยกิต กำรเรียน
หน่วยกิต กำรเรียน

รวม

รวม

ลงชื่อ....................................................ประธำนกรรมกำร
(.................................................)
วันที่ ............ เดือน..................พ.ศ. ..............
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แบบเสนอขออนุมัติผลกำรโอนผลกำรเรียน

แบบ อ. 3

วันที่............เดือน..........................พ.ศ....................
เรื่อง ขออนุมัติผลกำรโอนผลกำรเรียน
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ/เขต.........................
ต ำ ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำร โอ น ผ ล ก ำร เรี ย น ได้ พิ จ ำร ณ ำ ก ำ ร โอ น ผ ล ก ำ ร เรี ย น ข อ ง
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)............................นำมสกุล................................รหัสประจำตัวนักศึกษำ............................
ระดับกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ จำกสถำนศึกษำ....................................................................................
อำเภอ ................................................................จังหวัด....................................... ซึ่งขอโอนผลกำรเรียนเพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ ภำคเรียนที่...... ปีกำรศึกษำ.....................ปรำกฏผลกำรโอน
ผลกำรเรียน ดังนี้
รหัส
จำนวน
ผล
รหัส
จำนวน
ผล
ชือ่ รำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
วิชำ
หน่วยกิต กำรเรียน วิชำ
หน่วยกิต กำรเรียน

จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุมัติผลกำรโอนผลกำรเรียน
(ลงชื่อ).............................................ประธำนกรรมกำร
(............................................)
(ลงชื่อ)..........................................กรรมกำร
(ลงชื่อ).............................................กรรมกำร
(.........................................)
(............................................)

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจำก...........................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(...............................................)
ตำแหน่ง ....................................................
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แบบคำร้องขอเทียบโอนผลกำรเรียน

แบบ ทอ.1

เขียนที.่ ..............................................................
วันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. .............
เรื่อง ขอเทียบโอนผลกำรเรียน
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ/เขต............................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).............................................นำมสกุล..............................................
รหัสประจำตัวนักศึกษำ......................................วุฒิกำรศึกษำเดิม...........................................................................
จำกสถำนศึกษำ.................................................อำเภอ.......................................จังหวัด..........................................
มี ค วำมประสงค์ ข อให้ เที ย บโอนผลกำรเรี ย นเพื่ อ เข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ในระดั บ กำรศึ ก ษำประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ
ภำคเรียนที่...................ปีกำรศึกษำ....................... โดยมีเอกสำร/หลักฐำน/ผลงำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
(ให้ทำเครื่องหมำย ในช่อง  เพื่อระบุเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ)





หลักสูตรสถำนศึกษำ
ระเบียนแสดงผลกำรเรียน
ใบรับรองผลกำรเรียนระหว่ำงภำค
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ) ...........................................นักศึกษำ
(..........................................)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ได้พิจำรณำคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนแล้วเห็นว่ำ
 สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนได้จำกหลักฐำน
 ไม่ สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนได้เนื่องจำก
......................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................
(.............................................)
ตำแหน่ง ....................................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ. ..........
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แบบสรุปผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน

แบบ ทอ. 2

ชื่อสถำนศึกษำ........................................................................อำเภอ......................................จังหวัด......................
ชื่อ(นำย/นำง/นำงสำว)...................................................นำมสกุล............................................................................
รหัสนักศึกษำ.........................................................................................ระดับกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ
เข้ำสู่หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
จำกหลักสูตร………………………………………………
สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
ที่
จำนวน
ผล
จำนวน
ผล
รหัสวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
รหัสวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
หน่วยกิต กำรเรียน
หน่วยกิต กำรเรียน

รวม

รวม

ลงชื่อ....................................................ประธำนกรรมกำร
(..................................................)
วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ................
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แบบเสนอขออนุมัติผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน

แบบ ทอ. 3

วันที่................เดือน......................พ.ศ..................................
เรื่อง ขออนุมัติผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ/เขต................................................
ตำมที่ ค ณะกรรมกำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย น ได้ พิ จ ำรณำกำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย นของ
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................นำมสกุล.............................................................................
รหัสประจำตัวนักศึกษำ ........................................... ระดับกำรศึกษำ...................................................................
จำกสถำนศึกษำ............................................................... อำเภอ.................................. จังหวัด..............................
ซึ่งขอเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อเข้ำศึกษำต่อในระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ภำคเรียนที่.....ปีกำรศึกษำ...............
ปรำกฏผลกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ดังนี้
รหัส
จำนวน
ผล
รหัส
จำนวน
ผล
ชื่อรำยวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
วิชำ
หน่วยกิต กำรเรียน วิชำ
หน่วยกิต กำรเรียน

จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนุมัติผลกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน
(ลงชื่อ).............................................ประธำนกรรมกำร
(............................................)
(ลงชื่อ)..........................................กรรมกำร
(ลงชื่อ)..........................................กรรมกำร
(.........................................)
(...........................................)
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจำก .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(...............................................)
ตำแหน่ง ..................................................
วันที่ ......... เดือน.....................พ.ศ. .........
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บทที่ 3
กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิชำ เป็นวิธีกำรหนึ่งของกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้
โดยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผู้เรียน ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย และ
กำรประกอบอำชีพ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรที่ทำหน้ำที่ประเมินผู้เรียน เพื่อรับรองกำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ จำกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลำยกรณี ดังนี้
1. ได้เรียนรำยวิชำที่ขอเทียบโอน โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมำรวม เพื่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร และมีผลกำรประเมินผ่ำน โดยมีหลักฐำนจำกสถำนศึกษำที่เรียนรำยวิชำนั้น
2. ได้เรียนรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำจำกหลักสูตรอื่น ที่ไม่ต่ำกว่ำหลักสูตรของรำยวิชำ ที่ขอเทียบโอน
โดยมีจุดประสงค์ และเนื้อหำใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยมีหลักฐำนจำกสถำนศึกษำที่เรียนรำยวิชำ หรือ
กลุ่มวิชำนั้น
3. ได้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น หรือฝึกอำชีพตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หรือฝึกอบรม
ตำมมำตรฐำนอำชีพ หรือฝึกอำชีพต่ำง ๆ ตำมที่สถำนศึกษำหน่วยงำนของรัฐได้จัดขึ้นจำนวนหนึ่งหลักสูตร หรือ
หลำยหลักสูตรรวมกัน โดยมีห ลักฐำนจำกสถำนศึกษำ หน่วยงำนของรัฐที่ จัดกำรฝึ กอบรมที่แสดงว่ำเป็นผู้ ที่มี
สมรรถนะตรง หรือสอดคล้องกับสมรรถนะของรำยวิชำที่ขอเทียบโอน
4. ได้ ฝึ ก งำน โดยมี ห ลั ก ฐำนจำกสถำนประกอบกำร หน่ ว ยงำนที่ เ ป็ น สถำนที่ ฝึ ก งำน
ระบุ จำนวนชั่วโมงกำรฝึ กงำน ไม่น้อยกว่ำจำนวนชั่วโมงกำรเรียน ตำมหลักสูตรในหนึ่งภำคเรียน ของรำยวิช ำ
ที่ขอเทีย บโอน และเป็ น ผู้ ที่มีสมรรถนะตรงหรือสอดคล้ องกับสมรรถนะของรำยวิช ำที่ขอเที ยบโอน ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
5. ได้ ท ำงำน โดยมี ห ลั ก ฐำนจำกสถำนประกอบกำร สถำนที่ ท ำงำน ระบุ จ ำนวนชั่ ว โมง
กำรทำงำน ไม่น้อยกว่ำจำนวนชั่วโมงกำรเรียน ตำมหลักสูตรในหนึ่งภำคเรียนของรำยวิชำที่ขอเทียบโอน และเป็น
ผู้ ที่ มี ส มรรถนะตรง หรื อ สอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ แ ละสมรรถนะของรำยวิ ช ำที่ ข อเที ย บโอน ไม่ ต่ ำกว่ ำ
ร้อยละ 60
6. มีประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพที่ประสบควำมสำเร็จตรง หรือสอดคล้องกับจุด ประสงค์
หรือสมรรถนะหรือเนื้อหำรำยวิชำที่ขอเทียบโอน โดยมีหลักฐำนเป็นรำยได้ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม หรือคำรับรองจำกผู้นำชุมชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐำนกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ กำรรับรำงวัล
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ ฯลฯ มำแสดง
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คุณสมบัติของผูร้ ับกำรประเมิน
ผู้ ขอรับ กำรประเมิน เที ย บโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิช ำ เข้ำสู่ ห ลั ก สู ตรประกำศนี ยบัต ร
วิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำที่ เปิ ด สอน ตำมหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ
พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
2. มี ป ระสบกำรณ์ จ ำกกำรประกอบอำชี พ หลั ง จำกจบกำรศึ ก ษำระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี จึงสำมำรถขอเข้ำรับกำรเทียบโอนในสำขำที่เกี่ยวข้องได้

เกณฑ์กำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ผู้ เรีย นลงทะเบี ย น เพื่ อขอรับ กำรประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิช ำ ได้ไม่เกิ น
2 ใน 3 (68 หน่วยกิต) ของจำนวนหน่วยกิต ตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
อนึ่ง ผู้เรียนที่มีประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพ หรือ ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร หรือทำงำน
ในอำชี พ นั้ น อยู่ แ ล้ ว หรื อ มี ค วำมรู้ ในรำยวิ ช ำตำมหลั ก สู ต รดั ง กล่ ำ วมำก่ อ นเข้ ำ เรี ย น หรื อ เข้ ำ เรี ย นแล้ ว
แต่ขอไปเรียนหรือไปฝึ กปฏิบัติในสถำนประกอบกำร สำมำรถขอประเมินเทียบโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์ รำยวิชำ
เพื่ อ ยกเว้ น กำรเรี ย นรำยวิ ช ำนั้ น ได้ ผู้ เรี ย นที่ ป ระเมิ น แล้ ว ไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ จะขอประเมิ น เที ย บโอนควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ ในภำคเรียนนั้นอีกไม่ได้ แต่สำมำรถลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนนั้น หรือขอรับกำรประเมิน
ในภำคเรียนต่อไปได้
คณะกรรมกำรประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร จำนวน 2 ชุด ดังนี้
คณะกรรมกำรชุดที่ 1 มีหน้ำที่ ตรวจสอบกำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำที่ผู้เรียนขอเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ คณะกรรมกำรมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ อ ำนวยกำร หรื อ รองผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ กษำที่ รั บผิ ดชอบด้ ำนวิ ชำกำร หรื อ หั วหน้ ำงำน
ทีร่ ับผิดชอบด้ำนหลักสูตร เป็นประธำนกรรมกำร
2. หัวหน้ำงำน หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ กศน. ของสถำนศึกษำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
เป็นกรรมกำร
3. ครูผู้สอนประจำรำยวิชำนั้น เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรชุดที่ 2 มีหน้ำที่ ประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเพื่อรับรอง
กำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ คณะกรรมกำรมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. หัวหน้ำคณะวิชำ หรือ หัวหน้ำแผนกวิชำ หรือ หัวหน้ำกลุ่มงำน หรือ หัวหน้ำกลุ่มที่รับผิดชอบ
รำยวิชำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร
2. ผู้ปฏิบัติงำนหัวหน้ ำงำน หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ กศน. หรือหั วหน้ำงำนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพจำกสถำนศึกษำอื่น โดยได้รับกำรอนุญำตจำกสถำนศึกษำต้นสังกัด เป็นกรรมกำร
3. ครู หลั กสู ตรประกำศนี ยบั ตรวิช ำชีพ หรือครูผู้ ส อนประจำรำยวิ ช ำนั้น เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร
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ในกรณี ที่ ส ถำนศึก ษำไม่มี หั วหน้ ำคณะวิช ำ หรือหั ว หน้ำแผนกวิช ำ หั ว หน้ ำ กลุ ่ ม งำน หรื อ
หั ว หน้ ำ กลุ่ ม ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำพิจำรณำแต่งตั้งประธำน จำกครูผู้สอนในสำขำงำนของสถำนศึกษำอื่น
จำกทะเบี ย นของคณะกรรมกำรอำชี ว ศึ ก ษำจั งหวั ด หรื อ บุ ค ลำกรจำกสถำนประกอบกำร องค์ ก รวิ ช ำชี พ
โดยได้รับอนุญำตจำกสถำนศึกษำต้นสังกัด หรือหน่วยงำนต้นสังกัดคนใดคนหนึ่ง จำนวน 1 คน เป็นประธำน
สำหรับผู้ป ระเมิน ที่เป็ นคณะกรรมกำรจำกสถำนประกอบกำร จะต้องเป็นสถำนประกอบกำร
ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ.) ในกรณีที่บุคลำกรจำกสถำนประกอบกำร
องค์กรวิชำชีพ ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับ อศจ. ให้สถำนศึกษำเสนอรำยชื่อบุคลำกรจำกสถำนประกอบกำรหรือองค์กร
วิชำชีพเพื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจังหวัด (อศจ.)

ขั้นตอนกำรประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิชำได้อย่ำงถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์
มีมำตรฐำน มีควำมยุติธรรมโปร่งใส ต้องดำเนินกำร ดังนี้
1. สถำนศึ ก ษำจั ด ท ำประกำศ เรื่ อ ง กำรเที ย บโอนควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ รำยวิ ช ำ
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
2. แนะแนวกำรประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
3. สถำนศึกษำจัดเตรียมแบบคำร้องขอรับกำรประเมินตำมเกณฑ์ที่กำหนด
4. ผู้ขอรับกำรประเมินยื่นแบบคำร้องเพื่อเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
5. คณะกรรมกำรชุดที่ 1 ดำเนินกำรตรวจสอบกำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ของผู้ขอเข้ำรับกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ จำกเอกสำรหลักฐำน กำรสัมภำษณ์ และส่งผลกำร
พิจำรณำให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบ และสถำนศึกษำประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมิน ของ
คณะกรรมกำรชุดที่ 1
6. คณะกรรมกำรชุด ที่ 2 ดำเนิ น กำรประเมิ น ควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิช ำ ด้ ว ยวิธีก ำร
ที่หลำกหลำย เพื่อรับรองกำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ โดยประเมินผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และต้องจัดทำ
เครื่องมือที่ครอบคลุมสมรรถนะ จุดประสงค์ และเนื้อหำทั้งหมดของรำยวิชำ รวมทั้งแจ้งผลกำรประเมินให้งำน
ทะเบียนของสถำนศึกษำทรำบและเสนอขออนุมัติ
7. สถำนศึกษำอนุมัติและประกำศผลกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ ให้ผู้เข้ำรับ
กำรประเมินทรำบ
8. งำนทะเบียนบันทึกผลกำรประเมิน ในรำยวิชำที่ผ่ำนกำรประเมินกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ โดยกำรรับรองควำมถูกต้องจำกนำยทะเบียน
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วิธีกำรประเมิน
1. กำรประเมินเบื้องต้นพิจำรณำรำยวิชำ หรือกลุ่มวิชำที่ขอรับกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำร
ชุดที่ 1 ดังนี้
1.1 มีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงำน ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำชั่วโมงของรำยวิชำที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
1.2 มีส มรรถนะหรือเนื้ อหำที่ สอดคล้ องกับรำยวิช ำหรือกลุ่มวิช ำในระดับ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
1.3 พิ จ ำรณำข้ อมู ล จำกกำรสั ม ภำษณ์ เบื้ อ งต้ นจำกลั กษณะงำน สถำนประกอบกำร และ
ประสบกำรณ์
2. กำรประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ รำยวิชำ โดยคณะกรรมกำรชุดที่ 2 ใช้วิธีกำร
ประเมินที่หลำกหลำยซึ่งครอบคลุม สมรรถนะ จุดประสงค์ และเนื้อหำทั้งหมดของรำยวิชำ สำหรับรำยวิชำที่มี
เพพำะภำคทฤษฏี หรือภำคปฏิบัติเพียงอย่ำงเดียว ให้ประเมินเพพำะภำคทฤษฏี หรือภำคปฏิบัติ หรือแล้วแต่กรณี
เพียงอย่ำงเดียว ถ้ำมีทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ ให้ ประเมินทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ ตำมผังกำรสร้ำง
แบบทดสอบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรที่ได้รับ
มอบหมำย
3. กำรประเมิน ให้ถือ ปฏิบัติ ต ำมเกณฑ์ก ำรประเมิน ในรำยวิช ำนั้น ทั้ง นี้ จำนวนชั่ว โมงของ
กำรประเมิน ต้องไม่น้อยกว่ำจำนวนชั่วโมงที่เรียนต่อสัปดำห์ ในรำยวิชำนั้น
4. กำรตั ด สิ น ผลกำรประเมิ น และกำรให้ ค่ ำ ผลกำรประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
4.1 ให้ตัดสินผลกำรประเมินเป็นรำยวิชำตำมหลักสูตร
4.2 รำยวิช ำที่ มีร ะดับ ผลกำรประเมิ น ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป หรือคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อ ยละ 50
ถือว่ำผ่ำนกำรประเมิน
4.3 รำยวิช ำที่มีผ ลกำรประเมิน 0 (ศูน ย์) หรือ คะแนนต่ำกว่ำ ร้อ ยละ 50 ถือ ว่ำไม่ผ่ำ น
กำรประเมิน ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรำยวิชำนั้น หรือขอรับกำรประเมินในภำคเรียนต่อไป
4.4 ให้ใช้ค่ำระดับผลกำรเรียน ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
และประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
5. ให้สถำนศึกษำเป็นผู้อนุมัติผลกำรประเมินกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
6. ให้สถำนศึกษำเก็บรักษำเอกสำร ในกำรดำเนินกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
เพื่ อ กำรตรวจสอบเป็ น เวลำ 3 ปี นั บ จำกวั น ที่ ส ถำนศึ ก ษำอนุ มั ติ ผ ลกำรประเมิ น กำรเที ย บโอนควำมรู้แ ละ
ประสบกำรณ์รำยวิชำ
กรณี ผู้ เรีย นที่ ป ระเมิ น แล้ ว ไม่ผ่ ำนเกณฑ์ จะขอประเมิ น เที ย บโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์
รำยวิชำ ในภำคเรียนนั้นอีกไม่ได้ แต่สำมำรถลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนนั้น หรือขอรับกำรประเมินในภำคเรียน
ต่อไปได้
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ขั้นตอนกำรประเมินกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ขั้นตอนกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ของสถำนศึกษำ

ขั้นตอนกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำของผู้เรียน

ประกำศกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ

ผู้เรียนยื่นคำร้องตำมแบบที่กำหนด

แนะแนว/รับคำร้องเทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์รำยวิชำ

ส่งหลักฐำนให้สถำนศึกษำเพื่อให้คณะกรรมกำร
ชุดที่ 1 ตรวจสอบ
รับทรำบผลกำรตรวจหลักฐำน

คณะกรรมกำรชุดที่ 1 ดำเนินกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมิน
คณะกรรมกำรชุดที่ 2 ดำเนินกำรประเมินควำมรู้
และประสบกำรณ์
อนุมัติผลกำรประเมินและ
ประกำศผลกำรประเมิน
บันทึกผลกำรประเมิน
ในระบบงำนทะเบียน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

เข้ำรับกำรประเมิน
ควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ
(โดยคณะกรรมกำร
ชุดที่ 2)

ลงทะเบียนเรียน
ตำมแผนกำรเรียน
หรือสมัครขอรับ
กำรประเมิน
ในภำคเรียนต่อไป

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำให้ครบตำม
โครงสร้ำงหลักสูตร
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แบบประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
1. แบบคำร้องขอประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
2. แบบเสนอข้อมูลเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
3. แบบคำร้องหนังสือรับรอง
4. แบบตรวจสอบควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ ของคณะกรรมกำรชุดที่ 1
5. แบบประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ ของคณะกรรมกำรชุดที่ 2
6. แบบสรุป
7. แบบประเมินภำคปฏิบัติ
8. แบบสรุปผลประเมิน
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แบบคำร้องขอประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
เขียนที.่ ..........................................................
วันที่….……เดือน………….…………พ.ศ…....……
เรื่อง ขอประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
เรียน ผู้อำนวยกำร..............................................................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………………….… รหัสประจำตัวนักศึกษำ.……..……..............……
ระดับหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำ .....................................สำขำ.................................................
สำขำงำน..................................................... มี ควำมประสงค์ขอประเมิน เที ยบโอนควำมรู้แ ละประสบกำรณ์
รำยวิชำ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ ซึ่งมีเอกสำร/
หลักฐำน ประกอบกำรขอประเมินตำมแฟ้มสะสมงำนที่แนบมำด้วย จำนวน ............ แฟ้ม
โดยมีควำมประสงค์ขอประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ จำนวน ...................... รำยวิชำ ดังนี้
1. รำยวิชำ .................................................... 4. รำยวิชำ ................................................................
2. รำยวิชำ ..................................................... 5. รำยวิชำ .................................................................
3. รำยวิชำ ...................................................... 6. รำยวิชำ ................................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำ
ลงชื่อ……………………………...... นักศึกษำ
(………….…………………….....)
วันที…่ ……เดือน……………พ.ศ. ………
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ได้ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้ประเมินรำยวิชำได้

ลงชื่อ…………………………….. เจ้ำหน้ำที่
(……….……………………)
วันที่………เดือน……………พ.ศ. ………

ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ เพรำะ .............................................
........................................................................
........................................................................
ลงชื่อ…………………………….. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
(……….……………………)
วันที่………เดือน……………พ.ศ. ………
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แบบเสนอข้อมูลเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
-----------------------------ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) .................................................. นำมสกุล...............................................อำยุ.................ปี
รหัสประจำตัวนักศึกษำ ........................................................ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อำเภอ/เขต .............................. จังหวัด .......................ปัจจุบันประกอบอำชีพ .....................................................
ตำแหน่ง (ถ้ำมี) .......................จำนวน...............ปี สถำนที่ประกอบอำชีพ เลขที.่ ....... ถนน...................................
ตำบล/แขวง..........................อำเภอเขต..................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................
ระบุข้อมูลของตนเองที่แสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนและกำรประกอบอำชีพ
(ตำมรำยวิชำที่ขอรับกำรประเมินโดยละเอียด)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
7. ระบุหลักฐำนร่องรอยที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประสบกำรณ์ เช่น
 วุฒิบัตรกำรอบรม
 ภำพถ่ำยผลงำน
 โล่
 ใบแสดงผลกำรเรียน
 อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................นักศึกษำผู้ขอรับกำรประเมิน
(..........................................)
วันที่ ........... เดือน................. พ.ศ. ...........
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หนังสือรับรองควำมรู้และประสบกำรณ์
ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)..............................................นำมสกุล............................................
ตำแหน่ง ...............................................................................................................................................................
ขอรับรองว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว) .......................................................นำมสกุล...................................................
ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง.............................................สถำนที่ทำงำน ...................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ท.ี่ ................ ถนน..............................ตำบล/แขวง................................................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................โทรศัพท์..................................................
มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ....
ลงชื่อ........................................... (ผู้รับรอง)
(........................................)
ตำแหน่ง........................................
วันที่ ........... เดือน................. พ.ศ. ...........

หมำยเหตุ 1. หนังสือรับรองพบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อประทับตรำของหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร
และแนบสำเนำบัตรประจำตำแหน่งของผู้รับรอง
2. ผู้ที่ให้กำรรับรองต้องเป็นบุคคลที่สังคมให้กำรยอมรับ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน/ผู้นำชุมชน

สำหรับคณะกรรมกำรชุดที่ 1
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แบบตรวจสอบควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
รหัสรำยวิชำ ............................................... ชื่อรำยวิชำ ....................................... หมวดวิชำ ...................................
ประเภทวิชำ................................................ สำขำวิชำ ........................................ สำขำงำน .................................
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) ....................................... นำมสกุล......................รหัสประจำตัวนักศึกษำ............................
ผลกำรพิจำรณำ
รำยกำรประเมินตำมเอกสำร/หลักฐำน
เอกสำร/หลักฐำน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน
1. สมรรถนะ /จุดประสงค์/เนื้อหำรำยวิชำ
...............................................................................................................
2. สมรรถนะ /จุดประสงค์/เนื้อหำรำยวิชำ
...............................................................................................................
3. สมรรถนะ /จุดประสงค์/เนื้อหำรำยวิชำ
...............................................................................................................
4. สมรรถนะ /จุดประสงค์/เนื้อหำรำยวิชำ
...............................................................................................................
5. สมรรถนะ /จุดประสงค์/เนื้อหำรำยวิชำ
...............................................................................................................
หมำยเหตุ
1. เอกสำร/หลักฐำนที่มจี ำกกำรเรียน โดยพิจำรณำจำกจุดประสงค์รำยวิชำ
2. เอกสำร/หลักฐำนทีม่ ำจำกประสบกำรณ์กำรทำงำน /ฝึกอำชีพมำตรฐำนฝีมือแรงงำน /อบรมตำมมำตรฐำนอำชีพ/
ฝึกอำชีพต่ำง ๆ /ฝึกงำน โดยพิจำรณำจำกสมรรถนะ
3. เอกสำรที่นำมำใช้เทียบโอนแล้วไม่สำมำรถนำมำใช้เทียบโอนได้อีก
เกณฑ์กำรประเมิน : ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินต้องแสดงว่ำเป็นผู้มสี มรรถนะที่สอดคล้องกับสมรรถนะรำยวิชำที่ขอเทียบโอน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของสมรรถนะทั้งหมด จะได้รับผลกำรประเมิน ผ่ำน

สรุปผลกำรประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

ร้อยละ ..................................
เนื่องจำก........................................................................................................................

ลงชื่อ..…....……….…… ประธำนกรรมกำร
ลงชื่อ…………………….กรรมกำร
ลงชื่อ.………....…..…กรรมกำรและเลขำนุกำร
(……….........………….)
(…….......…………….....)
(………....…....…….....)
วันที่..........เดือน............ พ.ศ. .......... วันที่..........เดือน............ พ.ศ. .......... วันที่..........เดือน............ พ.ศ. ..........

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจำก.......................................................................................................
ลงชื่อ ....................................... ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
(......................................)
วันที่..........เดือน............ พ.ศ. ..........
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สำหรับคณะกรรมกำรชุดที่ 2

แบบประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
รำยวิชำ ..........................................................
วันที.่ ............ เดือน.........................พ.ศ. ..............................(ที่ประเมิน) จำนวนชั่วโมงทีป่ ระเมิน...........ชั่วโมง
รหัสวิชำ.......................................... ชื่อรำยวิชำ...................................... จำนวนหน่วยกิต................ (ท-ป-น)
ประเภทวิชำ.................................... สำขำวิชำ........................................ สำขำงำน......................................
จุดประสงค์รำยวิชำ
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
สมรรถนะรำยวิชำ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................
คำอธิบำยรำยวิชำ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

สมรรถนะ

เนื้อหำ

ค่ำน้ำหนัก

เครื่องมือประเมิน

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมำยเหตุ เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ต้ อ งครอบคลุ ม เนื้ อ หำ และสมรรถนะทั้ งหมดของรำยวิ ช ำ ที่ ข อเที ย บโอนรำยวิ ช ำที่ มี เพพำะภำคทฤษฎี ห รื อ ภำคปฏิ บั ติ อ ย่ ำงเดี ย ว
ให้ ป ระเมิ น เพพำะภำคทฤษฎี ห รือ ภำคปฏิ บั ติ แล้ ว แต่ก รณี เพี ย งอย่ำงเดี ยว ถ้ ำมี ทั้ งภำคทฤษฎี แ ละภำคปฏิ บั ติ ให้ ป ระเมิ น ทั้ งภำคทฤษฎี แ ละภำคปฏิ บั ติ
ตำมผังกำรสร้ำงแบบทดสอบและแนวปฏิบัติ ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด กรณีไม่มีให้คณะกรรมกำรเป็นผู้กำหนด

เครื่องมือในกำรประเมิน
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ระยะเวลำกำรประเมิน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ......................

กำรตัดสินผลกำรประเมิน
พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ตัดสินผลกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำ โดยให้ค่ำระดับผลกำรประเมิน 8 ระดับ เช่นเดียวกับกำรตัดสินผลกำรเรียนรำยวิชำ ดังนี้
ได้คะแนนร้อยละ 80-100 ให้ระดับ 4
หมำยถึง ดีเยี่ยม
ได้คะแนนร้อยละ 75-79 ให้ระดับ 3.5 หมำยถึง ดีมำก
ได้คะแนนร้อยละ 70-74 ให้ระดับ 3
หมำยถึง ดี
ได้คะแนนร้อยละ 65-69 ให้ระดับ 2.5 หมำยถึง ค่อนข้ำงดี
ได้คะแนนร้อยละ 60-64 ให้ระดับ 2
หมำยถึง ปำนกลำง
ได้คะแนนร้อยละ 55-59 ให้ระดับ 1.5 หมำยถึง พอใช้
ได้คะแนนร้อยละ 50-54 ให้ระดับ 1
หมำยถึง ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
ได้คะแนนร้อยละ 0-49
ให้ระดับ 0
หมำยถึง ต่ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
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ขั้นตอนกำรประเมิน
กำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประเมินที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกสถำนศึกษำ จำนวน 3 คน และมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนประเมิน ดังนี้
1. กำรเตรียมกำรประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. กำรดำเนินกำรประเมิน (ดำเนินตำมกรอบกำรประเมินที่กำหนด)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. กำรดำเนินกำรหลังกำรประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบสรุปผลกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ภำคทฤษฎี
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
ที่

รหัสวิชำ.........................รำยวิชำ....................................................................
คะแนนทดสอบ
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
หมำยเหตุ
ผู้เข้ำรับกำรประเมิน
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

ลงชื่อ........................................... กรรมกำรประเมินภำคทฤษฎี
(…………........……………….)
ลงชื่อ........................................... กรรมกำรประเมินภำคทฤษฎี
(…………........………………..)
ลงชื่อ........................................... กรรมกำรประเมินภำคทฤษฎี
(…………........………………..)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. …….…….

หมำยเหตุ คะแนนที่ได้ให้เป็นไปตำมเครื่องมือประเมิน
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แบบประเมินภำคปฏิบัติของคณะกรรมกำร
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
รหัสวิชำ.....................รำยวิชำ...........................................................
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว) ................................................................นำมสกุล...................................................
ผลกำรประเมิน
ข้อที่
เนื้อหำ
หมำยเหตุ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1

รวม
2

รวม
3

รวม
รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ............................................กรรมกำร
(……….......……………………)
วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. .……...
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แบบสรุปผลกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ภำคปฏิบัติ

ที่

ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
รหัสวิชำ................ รำยวิชำ.................................................................
คะแนนผลกำรประเมิน
ชื่อ – สกุล
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
รวม เฉลี่ย
ผู้เข้ำรับกำรประเมิน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

หมำยเหตุ

ลงชื่อ........................................... ประธำนกรรมกำร
(………………..........…………..)
ลงชื่อ............................................ กรรมกำร
(………………..........…………..)
ลงชื่อ............................................ กรรมกำร
(………………..........…………..)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. …….…….
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แบบสรุปผลกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ

ที่

ชื่อ – สกุล
ผู้เข้ำรับประเมิน

ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
รหัสวิชำ............รำยวิชำ.............................................................
ผลกำรประเมิน
ระดับผล
คะแนนรวม
กำรประเมิน
คะแนนภำคทฤษฎี คะแนนภำคปฏิบัติ

ลงชื่อ............................................ประธำนกรรมกำร
(……….........……………………)
ลงชื่อ........................................... กรรมกำร
(…………….......…………….)

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

ลงชื่อ.......................................... ผู้อนุมัติ
(………..…...………………...)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. …….…

หมำยเหตุ
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ภำคผนวก
1. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและและกำรประเมินผลกำรเรียน
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
2. ประกำศคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
3. คณะทำงำนพัฒนำแนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
พุทธศักรำช 2556 สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ
4. ตัวอย่ำงคู่มือกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ กำรขับรถยนต์

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ตามที่ ไ ด้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
เพื่อ ให้การจัด การศึกษาและการประเมิ นผลการเรียนตามหลัก สูตรประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
และการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรี ย นตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวั น ที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
บรรดาระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ คํา สั่ง อื่น ใดในส่ว นที่กํา หนดไว้แ ล้ว ในระเบีย บนี้ หรือ ซึ่ง ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.”
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้
อยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรนี้
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอน โดยกําหนดให้ ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทําการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“สถานประกอบการ” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่นที่ทําหน้าที่ปกครองดูแลและให้ความอุปการะ
แก่นักเรียนและให้คํารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม
“การศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
“ผู้ควบคุมการฝึก” หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่สอน ฝึก อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
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“ครูนิเทศก์” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่นิเทศ ให้คําปรึกษา
แนะนําแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
“ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกํากับดูแล
ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ลั ก ษณะนิ สั ย ในการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมซึ่ ง กํ า หนดเกณฑ์
การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
ข้อ ๖ ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สภาพนักเรียน
ส่วนที่ ๑
พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน ต้องมีพื้นความรู้ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า
ความในข้อนี้ ไม่ใช้บังคับสําหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา บางรายวิชา หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(๓) มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการ
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(๔) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๖) สําหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า
๑๕ ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
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ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ ๒
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน ให้ทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ทําการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะทําการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์
ด้วยก็ได้
(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบและประกาศผลสอบ ตามวันและเวลา
ที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด
(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรี ยนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ ตกลงร่ว มกับสถานศึกษา หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ หรือดําเนินการร่วมกันก็ได้
การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับ
การคัดเลือก
ส่วนที่ ๓
การเป็นนักเรียน
ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือ
มาให้คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว
ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้
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ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นักเรียน
บั ต รประจํ า ตั ว ต้ อ งระบุ เ ลขที่ ชื่ อ สถานศึ ก ษา รหั ส สถานศึ ก ษา ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล นั ก เรี ย น
รหัสประจําตัวนักเรียน เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษา
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทน และให้มีรูป ถ่า ยครึ่ง ตัว ของนัก เรีย น หน้า ตรง ไม่ส วมหมวก
ไม่สวมแว่นตาสีดํา แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อ
ของนักเรียน
ให้มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจําตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน
๓ ปี นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุ ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักเรียนก็ให้สถานศึกษา
ต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจําตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง ครู ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การเรี ย น
ให้คําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน และให้สถานประกอบการ
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๔
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ลาออก
ถึงแก่กรรม
สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการฝึกอาชีพ หรือรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ข. ไม่ยื่นคําร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพตามข้อ ๒๐
ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียนตามข้อ ๒๗
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ง. ได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จ. ขาดพื้นความรู้ตามข้อ ๗
ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ ๘
ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๘
ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๙
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๑๔ (๒) (๔) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียน จะต้องยื่นคําร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน ๑ ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้
ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ ๑๕ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
(๒) ให้นํารายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน
การสําเร็จการศึกษาด้วย
ส่วนที่ ๕
การพักการเรียน
ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียน ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคํารับรองของแพทย์ปริญญา
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด
(๔) เหตุจําเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๑ ปี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ ตามที่เห็นสมควร
นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามที่สถานศึกษากําหนด แต่ถ้านักเรียนได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบถ้วนสําหรับภาคเรียนนั้น
แล้วไม่ต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนสําหรับภาคเรียนนั้นอีก
ข้อ ๑๘ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อสถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
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ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทําหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง
ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคําร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด หากพ้นกําหนดนี้
ให้ถอื ว่าพ้นสภาพนักเรียนเว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ส่วนที่ ๖
การลาออก
ข้อ ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักเรียนผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด ๒
การจัดการเรียน
ส่วนที่ ๑
การเปิดเรียน
ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษากําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดจะกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่ เปิด ภาคเรียนฤดู ร้อ น ให้ป ฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกําหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน
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ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๒๕ ก็ได้โดย
ให้สถานศึกษากําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
หรือไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักเรียนต้องชําระค่าปรับตามที่สถานศึกษากําหนด
ข้อ ๒๗ นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนดตามข้อ ๒๖
ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร
ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
ข้อ ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถมาลงทะเบี ย นรายวิ ช าด้ ว ยตนเองได้ จะมอบหมายให้ ผู้ อื่ น
มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต สําหรับการเรียน
แบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๑๒ หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเป็นในการให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน
นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๗ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย น หรื อ ภายใน ๕ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได้ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร
การขอเปลี่ย น ขอเพิ่ม หรือ ขอถอนรายวิช า ต้อ งได้รับ ความเห็น ชอบจากครูที่ป รึก ษา
และครูผู้สอนประจํารายวิชา
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ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามข้อ ๓๒ ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ ๓๒ และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อ ง “ผลการเรียน” แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ลงอักษร “ถ.ล.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน”
ส่วนที่ ๔
การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
ข้อ ๓๕ เมื่อได้ทําการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป
ถือว่าประเมินผ่านให้บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ผลการเรียน” ถ้าผลการประเมิน
ไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิต
มารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๕
การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเปิดเรียนเต็ม
สําหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างแท้จริงหัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ ไป
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ ๖๗ ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน ให้นําเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง
มารวมกัน
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน
ที่เรียนแล้วมารวมกัน
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน
หรื อ ฝึ ก อาชี พ ในภาคเรี ย นเดี ย วกั น ให้ นั บ เวลาเรี ย นหรื อ ฝึ ก อาชี พ ก่ อ นและหลั ง การลาพั ก การเรี ย น
หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน หรือครูฝึกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และแยกกันสอน ให้นําเวลาเรียน
ที่เรียนกับครูผู้สอน หรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
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(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ ๖
การขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
ข้อ ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด
หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อน หรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมพิเศษ
อย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา
(๔) มีความจําเป็นอย่างอื่น โดยสถานศึกษา หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นความจําเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ ๓๙ นั ก เรี ย นที่ ข ออนุ ญ าตเลื่ อ นการเข้ า รั บ การวั ด ผลปลายภาคเรี ย น ต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ ง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓ วัน หากไม่สามารถ
กระทําได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้ ให้บันทึก “ม.ส.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ในช่อง “ผลการเรียน” และให้นักเรียนเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน ๑๐ วัน นับแต่
วันประกาศผลการเรียน หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผลปลายภาคเรียน
ทดแทนภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ให้สถานศึกษาทําเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน
หมวด ๓
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
ให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา และสถานประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน หรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
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สําหรับรายวิช าที่เรียน หรือ ฝึกปฏิบั ติในสถานประกอบการให้ครูฝึ กและครูนิเทศก์ร่วมกั น
ประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา ดําเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๔๔ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ
และงานที่มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและ
เนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๕ 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 ผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ (ตก)
ข้อ ๔๖ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๔๕ ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ป. หมายถึ ง ขาดการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านไม่ ค รบ โดยสถานศึ ก ษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา
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ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา
ที่สถานศึกษากําหนด
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด หรือผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ ๔๗ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(๑) ได้ ข.ร.
(๒) ได้ ข.ป.
(๓) ได้ ข.ส.
(๔) ได้ ถ.ล.
(๕) ได้ ท.
(๖) ได้ ม.ท.
ข้อ ๔๘ นักเรียนที่ทําการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ในรายวิชาใด ให้สถานศึกษาพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น ๐ (ศูนย์) โดยบันทึก “ท.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ช่อง “ผลการเรียน” ในรายวิชานั้น หรือ
(๓) ดําเนินการตาม (๒) และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๙ การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน
หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ
(๒) ให้ คํ า นวณค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากรายวิ ช าที่ ไ ด้ ร ะดั บ ผลการเรี ย นตามข้ อ ๔๕
และข้อ ๔๗ สําหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจํานวนหน่วยกิต
ตามข้อ ๕๐
(๓) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน
เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน
ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
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ข้อ ๕๐ นั ก เรี ย นผู้ ใ ดประสงค์ จ ะเรี ย นซ้ํ า รายวิ ช าที่ ไ ด้ ร ะดั บ ผลการเรี ย นต่ํ า กว่ า ๒.๐
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น
ให้สถานศึกษา หรือสถานประกอบการดําเนินการให้เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนสําเร็จการศึกษา
การเรียนซ้ํารายวิชา ให้นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม
การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน ตั้งแต่
๒.๐ ขึ้นไป
รายวิชาที่เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ํากว่า ๒.๐ ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๘ (๒) หรือ (๓)
ข้อ ๕๑ กรณีตามข้อ ๕๐ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ํา
ให้นับจํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจํานวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ ๕๒ ผู้ที่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๙ และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่ส ถานศึก ษากํา หนด ให้ส ถานศึก ษาบัน ทึก “ม.ท.” ลงในระเบีย นแสดงผลการเรีย น
ช่อง “ผลการเรียน” เว้นแต่ได้ ม.ส. ตามข้อ ๓๘ (๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
กําหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาประเมิ น ผลการเรี ย นจากคะแนนที่ มี อ ยู่ เว้ น แต่ มี เ หตุ จํ า เป็ น ที่ หั ว หน้ า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป
ข้อ ๕๓ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิช าตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
นั ก เรี ย นจะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รได้ จะต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ข้อ ๕๔ นั ก เรี ย นต้ อ งเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ไม่ น้ อ ยกว่ า
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดโดยมีเวลาเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่าน
ในภาคเรียนนั้น ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียน ช่อง “ผลการเรียน”
ซึ่งหมายถึง “ผ่าน”
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หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด
เมื่อนักเรียนดําเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ผ.” ในระเบียน
แสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง “ผ่าน”
ถ้านักเรียนดําเนินการไม่ครบถ้วน ถือว่าประเมินไม่ผ่าน ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร “ม.ผ.”
ซึ่งหมายถึง “ไม่ผ่าน”
ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ หรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ส่วนที่ ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๑.๐ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม
(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ๐ (ศูนย์) ตามข้อ ๔๕
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก ๑ ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษา หรือสถานประกอบการกําหนด
ไม่เ กิน ๑๐ วั น นั บแต่วั นประกาศผลการเรี ยนรายวิ ชา เว้น แต่ มีเหตุจํ าเป็น ที่หั วหน้ าสถานศึ กษา
พิจารณาเห็นสมควร หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น ถ้าเป็น
รายวิชาเลือกจะเรียนซ้ํา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ จํานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่ารายวิชาที่เรียนแทน
และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
(๔) การประเมินใหม่ตาม (๓) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน ๑.๐
ข้อ ๕๖ การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตาม
แผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากําหนด
ข้อ ๕๗ ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ข้อ ๕๘ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๒ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว
หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๔ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ ๖ ภาคเรียน และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๙๐ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน
ข้อ ๕๙ นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม ๖ ภาคเรียนแล้วแต่ยัง
ไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้อ ๕๖ ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนักเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑๒ ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับ
ภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากําหนดแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้อ ๕๖ ให้สถานศึกษา
พิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน ทั้งนี้ ให้เรียนได้ไม่เกิน ๑๖ ภาคเรียนนับตั้งแต่
วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน
ส่วนที่ ๔
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้อ ๖๐ การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรนี้ ให้สถานศึกษา
ที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า ๒.๐
สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้ว
จึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๑ สถานศึ ก ษาจะรั บ โอนผลการเรี ย นรายวิ ช าจากหลั ก สู ต รอื่ น ซึ่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ ๖๒ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้สถานศึกษาดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน
ข้อ ๖๓ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้ โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน
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ข้อ ๖๔ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทําความตกลงร่วมกันในการจัดสอน
และรับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๕ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ ๖๔
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป หรือ
(๒) รายวิ ช าที่ ไ ด้ ร ะดั บ ผลการเรี ย นต่ํา กว่ า ๒.๐ สถานศึ ก ษาอาจรั บ โอนผลการเรี ย น
หรือไม่ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรนี้
โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน
ข้อ ๖๖ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ระดับผลการเรียนให้เป็นไป
ตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ ๖๗ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือทํางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้ว
แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได้ โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ ๖๘ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ ๕๘ หรือข้อ ๕๙ แล้วสอบเข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิม หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่
ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ๒.๐ ขึ้นไป
หมวด ๔
เอกสารการศึกษา
ข้อ ๖๙ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ใช้ชื่อย่อว่า “รบ. ๑ ปวช. ๕๖ ”
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
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การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
วัน เดือน ปี และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา
ลงลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง วั น เดื อ น ปี และให้ หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ ล งนามรั บ รองผลการเรี ย น
และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๓) แบบรายงานผลการเรี ย นของผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามแบบที่ กํ า หนดท้ า ยระเบี ย บนี้
ใช้ชื่อย่อว่า “รบ.๒ ปวช.๕๖” และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(๔) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน
(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗๐ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียน
ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน
ข้อ ๗๒ ให้ ใ ช้ สํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
ข้อ ๗๓ ให้สถานศึกษาออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ข้อ ๗๔ การทําสํ าเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน จะใช้ วิธีพิ มพ์ใหม่ หรื อ สําเนาเอกสาร
ตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “สําเนาถูกต้อง” ส่วนการทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสําเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ แล้วให้เขียนหรือประทับตรา
“CERTIFIED TRUE COPY”
ให้ หั ว หน้ างานทะเบี ย น หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ทํ าการแทนลงลายมือ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนา
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ออกสําเนา และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ
ที่รูปถ่าย
ข้อ ๗๕ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน แล้วแต่กรณี
ใบรับรองนี้มีอายุ ๖๐ วัน โดยให้สถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๖ สถานศึ ก ษาใดที่ มี นั ก เรี ย นกํ า ลั ง ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่านักเรียนจะสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
และได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้ว ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ถือว่าการดําเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
ในวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
ที่ปรึกษา
1.
นายกฤตชัย
2.
นางสาวโสมอุษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายทองอยู่
2.
นางศุทธินี
3.
นางตรีนุช

อรุณรัตน์
เลี้ยงถนอม

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

แก้วไทรฮะ
งามเขตต์
สุขสุเดช

ที่ปรึกษาสานักงาน กศน.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอน้าโสม กศน.จังหวัดอุดรธานี
สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
กศน.อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กศน.อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
กศน.อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ครู ปวช. กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
รองผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ

4.
5.
6.
7.

น.ส.กฤตวรรณ
นายเทวา
นางสาวกุลริศา
นายศุภชัย

สรรพอาษา
วงค์คา
สักขพงษ์
สกุลแก้ว

8.

นายชัชรินทร์

มรจร

9.

นางสาวสุภสิตา

บัวเลี้ยง

10.
11.
12.

นางพิมพ์ชนก
นางดวงจันทร์
นายณัฐวิทย์

มหันทะรัต
วิรุณพัน
ทองมงคล

13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายจิตธนงค์
นางสาวมริกา
นางอนงค์วรรณ
นางสาวไพจิตร
นางสาวจรรยา
นายจรูญ

แสงอิ่ม
แก้วดา
ขันทะลี
คงแก้ว
สิงห์ทอง
ชุมศรี

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางพรพิศ
นางสาวสุภาพร
นางสาววรรณพร
นางสาวเบญจวรรณ
นางกมลทิพย์
นายกิตติพงศ์
นางสุกัญญา
นางวรรณี
นางสาวชาลินี

ยาป่าคาย
บุญมา
ปัทมานนท์
อาไพศรี
ช่วยแก้ว
จันทวงศ์
กุลเลิศพิทยา
ศรีศิริวรรณกุล
ธรรมธิษา

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการต้นฉบับแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
ในวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี
ที่ปรึกษา
1.
นายกฤตชัย
2.
นางสาวโสมอุษา
3.
นางศุทธินี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายทองอยู่
2.
นางตรีนุช

อรุณรัตน์
เลี้ยงถนอม
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร

แก้วไทรฮะ
สุขสุเดช

ที่ปรึกษาสานักงาน กศน.
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้าราชการบานาญ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการ กศน. อาเภอน้าโสม กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
กศน.อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
กศน.อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ครู กศน.ตาบล อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.
4.
5.
6.

นางพรทิพย์
นางจีรพัส
น.ส.กฤตวรรณ
นายศุภชัย

เข็มทอง
บทมาตย์
สรรพอาษา
สกุลแก้ว

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นางฐิติมา
นางสาวสุรีย์
นางสาวสมจิตร์
นางสาวพัชรา
นายจิตธนงค์
นางดวงจันทร์
นายจิรภัทร
นางสาวมริกา
นางอนงค์วรรณ
นางสาววรรณพร
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นางกมลทิพย์
นายกิตติพงศ์
นางสุกัญญา
นางวรรณี
นางสาวชาลินี

ศรีสุข
รัตนภิรมย์
เดชบุญ
จงโกรย
แสงอิ่ม
วิรุณพัน
นามพุทธา
แก้วดา
ขันทะลี
ปัทมานนท์
อาไพศรี
ช่วยแก้ว
จันทวงศ์
กุลเลิศพิทยา
ศรีศิริวรรณกุล
ธรรมธิษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการเอกสารแนวทางการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี
1.

นายกฤตชัย

อรุณรัตน์

เลขาธิการ กศน.

2.
3.

นางสาววิเลขา
นางรุ่งอรุณ

ลีสุวรรณ์
ไสยโสภณ

4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางรัตนา
นางสาวพัชรา
นายจิตธนงค์
นายมนตรี
นางสาวมริกา
นางอนงค์วรรณ
นางสาวสุภาพร
นายภาณุวัฒน์
นางสาวฐิตาภัทร์
นางสาววรรณพร
นางกมลทิพย์
นายกิตติพงศ์
นางวรรณี
นางสาวชาลินี

แก่นสารี
จงโกรย
แสงอิ่ม
ศรีบุญเรือง
แก้วดา
ขันทะลี
บุญมา
สุวรรณะ
โสมาบุตร
ปัทมานนท์
ช่วยแก้ว
จันทวงศ์
ศรีศิริวรรณกุล
ธรรมธิษา

รองเลขาธิการ กศน.
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
กศน.อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กศน.อาเภอน้าพอง สานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
กศน.อาเภอเมือง สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
กศน.อาเภอเมือง สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายกฤตชัย
นางสาววิเลขา
นายทองอยู่
นางรุ่งอรุณ

อรุณรัตน์
ลีสุวรรณ์
แก้วไทรฮะ
ไสยโสภณ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาสานักงาน กศน.
ผู้อานวยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทางาน
นางสาววรรณพร ปัทมานนท์
นางกมลทิพย์ ช่วยแก้ว
นายกิตติพงศ์ จันทวงศ์
นางวรรณี
ศรีศิริวรรณกุล
นางสาวชาลินี ธรรมธิษา
ผู้รับผิดชอบ
นายกิตติพงศ์

จันทวงศ์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(ตัวอย่าง)
คู่มือการประเมินความรู้และประสบการณ์
รายวิชาการขับรถยนต์ (Car Driving)
รหัสวิชา 2501-2012
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ตามประกาศส านั กปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเที ยบโอนผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ลงวันที่ 31 ตุลาคม
2561 นั้ น ในการนี้ ส านั กงาน กศน. จึ งได้จัดท าเอกสารคู่มือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิช า
การขับรถยนต์ สาหรับกลุ่มผู้เรียนที่ประกอบอาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ตามรายวิชา
ในการจั ด ท าคู่ มื อ การเที ย บโอนผลการเรี ย นจากความรู้ แ ละประสบการณ์ รายวิ ช า
การขับ รถยนต์ กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะเล่ มนี้ ได้ รับ ความร่ว มมื อจากคณะบุ ค คลผู้ เชี่ยวชาญที่ มีค วามรู้และ
ประสบการณ์ ได้ให้ ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ทาให้ เอกสารเล่ มนี้ จนส าเร็จสมบูรณ์
สานักงาน กศน. หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
นอกระบบ
สานักงาน กศน.

สารบัญ
1. คาชี้แจง
1.1 แบบประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา การขับรถยนต์
1.2 กรอบการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา การขับรถยนต์
1.3 เครื่องมือในการประเมิน
1.4 ระยะเวลาประเมิน
1.5 การตัดสินผลการประเมิน
2. ขั้นตอนการประเมินความรู้และประสบการณ์
2.1 แบบสรุปผลการประเมินภาคทฤษฎี
2.2 แบบประเมินภาคปฏิบัติของคณะกรรมการ
2.3 แบบสรุปผลการประเมินความรู้และประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ
2.4 แบบสรุปผลการประเมินความรู้และประสบการณ์ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. ตัวอย่างเครื่องมือประเมินความรู้และประสบการณ์
3.1 แบบทดสอบภาคทฤษฎี
3.2 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
3.3 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
3.4 เฉลยแบบทดสอบภาคทฤษฎี
3.5 เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏิบัติ

หน้า
1
2
3
5
5
5
6
7
8
11
12
15
16
22
23
25
27

1

คำชี้แจง
คู่ มื อ และกรอบการประเมิ น ความรู้ แ ละประสบการณ์ รายวิ ช าฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ
ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา ตามแนวทาง
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
นอกระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา
กรอบการประเมิน เครื่องมือประเมิน ระยะเวลาประเมิน คณะกรรมการประเมินและการตัดสินผลการประเมิน

2
สำหรับคณะกรรมกำรชุดที่ 2

แบบประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำ
วันที่
รหัสวิชำ

เดือน

รำยวิชำ กำรขับรถยนต์ (Car Driving)
พ.ศ. (ที่ประเมิน) จำนวนชั่วโมงที่ประเมิน
ชื่อวิชำ

ชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต
(ท-ป-น)
สำขำงำน

ประเภทวิชำ
สำขำวิชำ
จุดประสงค์รำยวิชำ
1. เข้าใจโครงสร้างหลักการทางานของระบบต่าง ๆ การใช้และบารุงรักษารถยนต์
2. สามารถบารุงรักษารถยนต์ตามหลักการและกระบวนการ และขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎจราจร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการขับรถยนต์ โดยคานึงถึงวินัยจราจร ความปลอดภัย ประหยัด และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทางานของระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ การใช้ บารุงรักษาและ
ขับรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจร
2. เตรียมรถยนต์ก่อนใช้งานตามหลักการและกระบวนการ
3. ขับรถยนต์ตามหลักการและกระบวนการด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร
4. บารุงรักษารถยนต์หลังใช้งานตามหลักการและกระบวนการ
คำอธิบำยรำยวิชำ 2501-2012 กำรขับรถยนต์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการขับรถยนต์ กฎจราจร เครื่องยนต์ ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์
การบารุงรักษารถยนต์ การเตรียมและการติดเครื่องยนต์ การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดรถยนต์และ
การขับเคลื่อนรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร
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กรอบกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์รำยวิชำกำรขับรถยนต์
สมรรถนะ

เนื้อหำ

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้าง หลักการ
ทางานของระบบต่าง ๆ
ของรถยนต์ การใช้
บารุงรักษาและ
ขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
และถูกกฎจราจร

น้ำหนัก

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

- ความปลอดภัยในการขับ
รถยนต์
- กฎจราจร
- เครื่องยนต์
- ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์
- การบารุงรักษารถยนต์
- การขับเคลื่อน การชะลอ
ความเร็ว การหยุด
รถยนต์ และการ
ขับเคลื่อนรถยนต์
ในภาวะต่าง ๆ
ตามกฎจราจร
2. เตรียมรถยนต์ก่อนใช้ - การเตรียมและการติด
งานตามหลักการและ
เครื่องยนต์
กระบวนการ
- ยางรถยนต์
- น้ามันเชื้อเพลิง
- น้ามันเบรก
- น้ามันเกียร์
- น้ามันเครื่อง
-น้าฉีดกระจก
- ไฟหน้า-ไฟท้าย

20

1. แบบทดสอบ
ข้อละ 0.5 คะแนน
เลือกตอบ แบบ 4
ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
2. แบบทดสอบจับคู่
จานวน 10 ข้อ
(เครื่องหมายจราจร)
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3. ขับรถยนต์ตาม
- ความปลอดภัยในการขับ
หลักการและ
รถยนต์
กระบวนการด้วยความ - กฎจราจร
ปลอดภัยและถูกกฎจราจร - การขับเคลือ่ น การชะลอ

60

1. แบบทดสอบ
อัตนัย จานวน 1 ข้อ
2. แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
ตรวจสอบ
ความพร้อมของ
รถยนต์
(ยางรถยนต์ น้ามัน
เชื้อเพลิง น้ามัน
เบรก น้ามันเกียร์
น้ามันเครื่อง น้าฉีด
กระจก ไฟหน้าไฟท้าย)
แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
- การเตรียมก่อน
ขับรถยนต์

1. ข้อละ 5 คะแนน
2. สังเกตการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามรายการ
ที่กาหนด รายการละ
........ คะแนน

สังเกตการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามรายการ
ที่กาหนด รายการละ
........ คะแนน

4
สมรรถนะ

เนื้อหำ

น้ำหนัก

ความเร็ว การหยุด
รถยนต์ และการ
ขับเคลื่อนรถยนต์
ในภาวะต่าง ๆ
ตามกฎจราจร

4. บารุงรักษารถยนต์
การบารุงรักษารถยนต์
หลังใช้งานตามหลักการ หลังใช้งาน เช่น
และกระบวนการ
- น้ามันเครื่อง
- น้ามันเกียร์
- น้ามันเบรก
- น้ามันพวงมาลัยเพาเวอร์
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เครื่องมือ
(ท่านั่ง คาดเข็มขัด
ปรับเบาะ และ
ปรับกระจก
การจับพวงมาลัย
การสตาร์ท
เครื่องยนต์
เหยียบเบรก
ทดสอบในระยะ
10 เมตร)
- การดึงเบรก
ทุกครั้งที่จอดรถ
- การหมุน
พวงมาลัยให้ล้อ
ชนขอบถนน
- การขับรถ
เดินหน้า ถอยหลัง
- การขับรถ
ถอยหลังเข้าจอด
- การจอดเทียบ
ทางเท้า
- การใช้สัญญาณ
ไฟเลี้ยว
- การเปลี่ยนเลน
- ขับรถยนต์บนทาง
ลาดชัน
แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
- ยางรถยนต์
- ระดับของเหลว
ต่าง ๆ ของรถยนต์
(น้ามันเครื่อง

เกณฑ์กำรให้คะแนน

สังเกตการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามรายการ
ที่กาหนด รายการละ
........ คะแนน

5
สมรรถนะ

เนื้อหำ
- น้าฉีดกระจก
- น้ากลั่น
- แบตเตอรี่

น้ำหนัก

เครื่องมือ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

น้ามันเกียร์
น้ามันเบรก น้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอร์
น้าฉีดกระจก
น้ากลั่นแบตเตอรี่)

เครื่องมือในกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรู้และประสบการณ์ รายวิชาการขับรถยนต์ (Car Driving)
รหัสวิชา 2501-2012 มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จานวน 2 ฉบับ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบภาคทฤษฎี เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการขั บ รถยนต์ กฎจราจร
เครื่องยนต์ ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ การบารุงรักษารถยนต์ การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุด
รถยนต์ การขับเคลื่อนรถยนต์ในภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร และการเตรียมและการติดเครื่องยนต์ จานวน
1 ฉบับ 41 ข้อ 25 คะแนน
1.1 ข้อสอบเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 15 คะแนน
1.2 ข้อสอบจับคู่ จานวน 10 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 5 คะแนน
1.3 ข้อสอบอัตนัย จานวน 1 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมและการติดเครื่องยนต์ ความปลอดภัย
ในการขับรถยนต์ กฎจราจรการขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดรถยนต์ การขับเคลื่อนรถยนต์ในภาวะ
ต่าง ๆ ตามกฎจราจร และ การบารุงรักษารถยนต์หลังใช้งาน จานวน 1 ฉบับ 75 คะแนน

ระยะเวลำกำรประเมิน
รายวิชาการขับรถยนต์ (1-3-2) ซึ่งกาหนดให้ผู้เรียนเรียนภาคทฤษฎี จานวน 1 ชั่วโมง และ
เรียนภาคปฏิบัติ จานวน 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จึงกาหนดระยะเวลาในการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
รวม 4 ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับจานวนชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์ของรายวิชา สามารถจาแนกระยะเวลาการประเมิน
ดังนี้
1. การทดสอบ 1 ชั่วโมง
2. การปฏิบัติ
3 ชั่วโมง

กำรตัดสินผลกำรประเมิน
1. พิจารณาจากผลการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับ
รถยนต์ กฎจราจร เครื่ องยนต์ ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ การบ ารุงรัก ษารถยนต์ การเตรีย มและการติ ด
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เครื่องยนต์ การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดรถยนต์และการขับเคลื่อนรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ
ตามกฎจราจร
2. การตัดสินผลการประเมินความรู้และประสบการณ์ ตัดสินผลการประเมิน โดยให้ค่าระดับผล
การประเมิน 8 ระดับ เช่นเดียวกับการตัดสินผลการเรียนรายวิชา ดังนี้
ได้คะแนนร้อยละ 80-100
ให้ระดับ 4
หมายถึง ดีเยี่ยม
ได้คะแนนร้อยละ 75-79
ให้ระดับ 3.5 หมายถึง ดีมาก
ได้คะแนนร้อยละ 70-74
ให้ระดับ 3
หมายถึง ดี
ได้คะแนนร้อยละ 65-69
ให้ระดับ 2.5 หมายถึง ค่อนข้างดี
ได้คะแนนร้อยละ 60-64
ให้ระดับ 2
หมายถึง ปานกลาง
ได้คะแนนร้อยละ 55-59
ให้ระดับ 1.5 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนร้อยละ 50-54
ให้ระดับ 1
หมายถึง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
ได้คะแนนร้อยละ 0-49
ให้ระดับ 0
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด

ขั้นตอนกำรประเมิน
การประเมินความรู้และประสบการณ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากสถานศึกษา จานวน 3 คน และมีขั้นตอนการดาเนินงานประเมิน ดังนี้
1. การเตรียมการประเมิน
1.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ วิธีการประเมิน ฯลฯ
1.2 จัดทาเครื่องมือประเมินความรู้และประสบการณ์ตามกรอบการประเมินดังกล่าว
ข้างต้น
1.3 การจัดหาสถานที่ รถยนต์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องหมายจราจร กรวย ฯลฯ
ให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา หรือผู้เข้ารับการประเมินตกลงร่วมกัน
1.4 นัดหมาย กาหนดสถานที่ วันเวลาในการประเมิน
2. การดาเนินการประเมิน (ดาเนินตามกรอบการประเมินที่กาหนด)
2.1 ทดสอบความรู้ตามวัน เวลาที่กาหนด
2.2 ทดสอบภาคปฏิบัติตามรายการที่กาหนด ตามสถานที่ได้จัดเตรียมไว้
3. การดาเนินการหลังการประเมิน
3.1 ตัดสินผลการประเมินความรู้และประสบการณ์
3.2 สรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารหลักฐานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
3.3 ประกาศผลการประเมิน
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แบบสรุปผลกำรประเมิน ภำคทฤษฎี
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................

ที่

รำยวิชำ....................................................................
ชื่อวิชำ ..........................................................................................................
แบบทดสอบภำคทฤษฎี
รวม
ชื่อผู้เข้ำรับกำรประเมิน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
(25 คะแนน)
(15 คะแนน) (5 คะแนน) (5 คะแนน)

หมำยเหตุ

ลงชื่อ...........................................กรรมการประเมินภาคทฤษฎี
(………………………………….)
ลงชื่อ...........................................กรรมการประเมินภาคทฤษฎี
(………………………………….)
ลงชื่อ...........................................กรรมการประเมินภาคทฤษฎี
(………………………………….)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. …….…….

หมำยเหตุ คะแนนที่ได้ให้เป็นไปตามเครื่องมือประเมิน
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แบบประเมิน ภำคปฏิบัตขิ องคณะกรรมกำร
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
รายวิชา...................................คะแนนเต็ม.........75.........คะแนน
ชื่อนักศึกษา..................................................นามสกุล....................................................
ผลกำรประเมิน
ข้อที่
เนื้อหำ
หมำยเหตุ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนนาไปใช้
1.1 ตรวจสอบยางรถยนต์
1
1.2 ตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิง
1
1.3 ตรวจสอบน้ามันเบรก
1
1.4 ตรวจสอบระบบไฟ
1
1.5 ตรวจสอบแตรและที่ปัดน้าฝน
1
รวม
5
2. ให้ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเคลื่อนรถ
2.1 นั่งและรัดเข็มขัดนิรภัย
2
2.2 ปรับเบาะนั่งให้เหมาะสมกับผู้ขับ
2
2.3 ปรับกระจกมองหลัง
2
2.4 ปรับกระจกมองซ้าย – ขวา
2
2.5 การจับพวงมาลัยรถยนต์ได้ถูกต้อง
2
รวม
10
3. ให้ปฏิบัติการขับรถเดินหน้า ถอยหลัง และให้สัญญาณไฟ
ตามความเหมาะสม
3.1 ขับรถเดินหน้าได้อย่างนิ่มนวล
3
3.2 ขับรถยนต์ถอยหลังด้วยความปลอดภัย
3
3.3 ให้สัญญาณไฟได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3
3.4 มองกระจกส่องหลัง และส่องซ้ายในขณะขับรถ
1
รวม
10

9
ข้อที่

เนื้อหำ

4.

ให้ขับรถเข้าจอดไปจอดเทียบทางเท้าโดยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
4.1 ขับรถยนต์เข้าจอดเทียบทางเท้าโดยมีระยะห่าง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร ไม่เกิน 3 ครั้ง
4.2 ลักษณะการเข้าจอดมีการหมุนพวงมาลัย
ให้ล้อตั้งตรง
4.3 การถอยเข้า – ออกรถยนต์เทียบทางเท้า โดยมี
ระยะห่างตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทีก่ าหนด
รวม
ให้ขับรถเข้าจอดไปจอดเทียบทางเท้าโดยมีสิ่งกีดขวาง
หน้า – หลัง
5.1 ขับรถยนต์เข้าจอดเทียบทางเท้าโดยมีระยะห่าง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
5.2 ลักษณะการเข้าจอดมีการหมุนพวงมาลัย
ให้ล้อตั้งตรง
5.3 การถอยเข้า – ออกรถยนต์เทียบทางเท้า
โดยมีระยะห่างตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทีก่ าหนด
รวม
ให้เคลื่อนรถและหยุดรถบริเวณทางลาดชัน
6.1 การหยุดรถบริเวณทางลาดชันโดยที่รถไม่ถอยหลัง

5.

6.

6.2 การออกตัวหลังจากหยุดรถบนทางลาดชัน
โดยเครื่องยนต์ไม่ดับ
6.3 การขับบนทางลาดชันโดยใช้เกียร์ต่า
6.4 การขับรถออกตัวหลังจากหยุดรถบนทางลาดชัน
โดยรถไม่ถอยหลัง
รวม

ผลกำรประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

4
2
4
10

4
2
4

10
2
3
2
3
10

หมำยเหตุ

10
ข้อที่
7.

8.

ผลกำรประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

เนื้อหำ
ให้ขับรถตามเครื่องหมายจราจรตามที่กาหนด
5 เครื่องหมาย
รวม
ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์หลังจากใช้งาน
8.1 ทาความสะอาดรถยนต์
8.2 ตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์ เช่น เช็คลมยาง
ความลึกของดอกยาง
8.3 ตรวจเช็คระดับน้ามันเบรก น้ามันเครื่อง เกียร์
8.4 ตรวจเช็คระดับน้ามันเชื้อเพลิง
8.5 ตรวจเช็คน้ากลั่น แบตเตอรี่ น้าฉีดกระจก
รวม
รวมทั้งสิ้น

หมำยเหตุ

10
10
2
2
2
2
2
10
75

ลงชื่อ............................................ กรรมการคนที่ .......
(...........................................)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.…….…….
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แบบสรุปผลกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์ ภำคปฏิบัติ
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
รายวิชา..................................................................
ประเภทวิชา............................................... สาขาวิชา.......................................................
คะแนนผลกำรประเมิน
ที่

ชื่อผู้เข้ำรับกำรประเมิน

กรรมกำร
คนที่ 1

กรรมกำร
คนที่ 2

กรรมกำร
คนที่ 3

รวม

เฉลี่ย

หมำยเหตุ

ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ
(………………………………………..)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
(………………………………………..)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
(………………………………………..)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. …….…….

12

แบบสรุปผลกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์ ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
ภำคเรียนที่...............ปีกำรศึกษำ..................
รำยวิชำ..................................................................
ประเภทวิชำ............................................... สำขำวิชำ.......................................................
ผลกำรประเมิน
ระดับผล
ที่ ชื่อผู้เข้ำรับประเมิน
คะแนนรวม
กำรประเมิน
คะแนนภำคทฤษฎี คะแนนภำคปฏิบัติ

หมำยเหตุ

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

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

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

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติ
(……………...........….....…..……)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. …….…
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คณะผู้จัดทำ
1. นายไพฑูรย์ งอสอน

ผู้อานวยการ กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

2. นางสุภวดี หลังโนนโพธิ์

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

3. นางสาวรัชญาภรณ์ เคนโพธิ์

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

4. นางสาวสุจิตรา นามูลเพ็ง

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

5. นางสาวอมรา ชูสอน

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

6. นางสาวอรทัย ผาพิมพ์

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

7. นางสาวศิริลักษณ์ รุดบุญ

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

8. นายไสว สุริยะ

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

9. นายสุวิทย์ นาโล

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

10. นายวิษณุ ยอดรัก

ครู ปวช. กศน.อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
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รำยชื่อคณะกรรมกำรบรรณำธิกำร ครั้งที่ 1
วันที่ 15-18 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมนนทบุรี พำเลซ จังหวัดนนทบุรี
1. นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ
2. นางศุทธินี งามเขตต์
3. นางสาวจรรยา สิงห์ทอง
4. นายจรูญ

ชุมศรี

5. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
6. นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล

ที่ปรึกษาสานักงาน กศน.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรราม
วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณ
วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรรณำธิกำร ครั้งที่ 2
วันที่ 6 - 9 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมนนทบุรีพำเลซ จังหวัดนนทบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายกฤตชัย
นางสาววิเลขา
นางรุ่งอรุณ
นางรัตนา
นางสาวพัชรา
นายจิตธนงค์
นายมนตรี
นางสาวมริกา
นางอนงค์วรรณ
นางสาวสุภาพร
นายภาณุวัฒน์
นางสาวฐิตาภัทร์
นางสาววรรณพร
นางกมลทิพย์
นายกิตติพงศ์
นางวรรณี
นางสาวชาลินี

อรุณรัตน์
ลีสุวรรณ์
ไสยโสภณ
แก่นสารี
จงโกรย
แสงอิ่ม
ศรีบุญเรือง
แก้วดา
ขันทะลี
บุญมา
สุวรรณะ
โสมาบุตร
ปัทมานนท์
ช่วยแก้ว
จันทวงศ์
ศรีศิริวรรณกุล
ธรรมธิษา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศึกษานิเทศ สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
กศน.อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กศน.อาเภอน้าพอง สานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
กศน.อาเภอเมือง สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
กศน.อาเภอเมือง สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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(ตัวอย่ำง)
เครื่องมือกำรประเมินควำมรู้และประสบกำรณ์
รำยวิชำกำรขับรถยนต์(Car Driving)
รหัสวิชำ 2501-2012
ประเภทวิชำเกษตรกรรม สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยนอกระบบ

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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แบบทดสอบภำคทฤษฎี
รำยวิชำกำรขับรถยนต์ รหัสวิชำ 2501-2012
คำชี้แจง แบบทดสอบภาคทฤษฎีชุดนี้มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบจับคู่
จานวน 10 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 1 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การขับรถขณะฝนตก ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก. เปิดที่ปัดน้าฝน
ข. เปิดไฟฉุกเฉิน ตลอดเส้นทาง **
ค. ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ
ง. ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
2. เมื่อรถเสียขณะขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. นากิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
ข. จอดรถทิ้งไว้กลางทาง
ค. นารถเข้าข้างทางแล้วเปิดไฟฉุกเฉิน **
ง. ยืนโบกรถคันอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือ

4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
ข. ในขณะที่มีอาการง่วงนอน ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ**
ค. ลดความเร็วเฉพาะช่วงที่มีกล้องตรวจจับ
ความเร็ว
ง. ขับรถแข่งบนท้องถนนโดยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานจราจร
5. สภาพของรถข้อใดที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
ก. รถที่มีควันไอเสียเกิดกาหนด**
ข. รถที่ติดเครื่องเสียง
ค. รถที่ใส่ล้อแม๊ค
ง. รถที่ยกสูง

3. การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่
ควรตรวจสอบอย่างไร
ก. ดูสีของเข็มขัดนิรภัย
6.
ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า
ข. ดูยี่ห้อของเข็มขัดนิรภัย
ก. ห้ามรถบรรทุกสูงเกิน 5 เมตร
ค. ดูว่าเข็มขัดนิรภัยของใหม่หรือไม่
ข. ห้ามรถบรรทุกน้าหนักเกิน 50 ตัน
ง. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัด
ค. ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง**
ต้องล็อค **
ง. ให้ขบั รถด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า 50 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
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7. ภาพ
ป้ายจราจรนี้ หมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามแซง **
ข. ห้ามออกขวา
ค. ห้ามเร่งความเร็ว
ง. ห้ามแซงทางขวา
8. การให้สัญญาณด้วยมือและแขน โดยผู้ขับขี่
ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถและโบกมือขึ้นลง
หลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร
ก. หยุดรถ
ข. เลี้ยวขวา
ค. จะลดความเร็วของรถ **
ง. ให้รถคนอื่นลดความเร็ว
9. การบรรทุกสิ่งของเกินความยาวหลังรถ
ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง
ก. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 1 เมตร
ข. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2 เมตร
ค. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 3 เมตร
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50
เมตร **
10. การหยุดรถบริเวณทางแยก ผู้ขับขี่
ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดเลยป้ายหยุด
ข. หยุดทับเส้นแนวหยุด
ค. หยุดเลยเส้นแนวหยุด
ง. หยุดหลังเส้นแนวหยุด **

11. จุดประสงค์ในการบารุงรักษาเครื่องยนต์
คือข้อใด
ก. ประหยัดค่าซ่อมบารุงตัวรถ
ข. ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ **
ค. ให้เครื่องยนต์สะอาดและสวยงาม
ง. ให้เครื่องยนต์มีสภาพพร้อมใช้งาน
12. ข้อใดคือหน้าที่ของฝาสูบ และบ่าวาล์ว
ก. ห่อหุ้มกระบอกสูบ
ข. ปิดส่วนบนของเครื่องและเป็นที่ตั้งของ
หัวฉีด**
ค. เป็นช่องเดินทางเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนของลูกสูบ
ง. เป็นตัวประคองการเคลื่อนที่ของวาล์ว
ให้ได้ศูนย์
13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหัวเทียน
ก. เป็นกลไกในการต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
เครื่องยนต์
ข. เป็นสะพานไฟรับไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงจาก
แกนกลางของจานจ่าย
ค. แปลงไฟฟ้าจาก 12 โวลต์ ให้เป็นแรงเคลื่อน
สูงประมาณ 20,000 – 40,000 โวลต์
ง. จุดประกายไฟ เพื่อที่จะทาให้ส่วนผสมระหว่าง
น้ามันกับอากาศเกิดการเผาไหม้ **
14. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ลิ้นไอดีจะเปิดรับส่วนผสม
ของน้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศในจังหวะใด
ก. จังหวะอัด
ข. จังหวะดูด **
ค. จังหวะคาย
ง. จังหวะจะเปิด
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15. ระบบขับเคลื่อนล้อหลังเหมาะสมกับรถยนต์
ประเภทใดมากที่สุด
ก. รถบรรทุกสินค้า **
ข. รถใช้งานเกษตร
ค. รถยนต์ส่วนตัว
ง. รถตัดหญ้า

19. การเติมน้ากลั่นควรเติมให้อยู่ในระดับใดของ
แบตเตอรี่
ก. เติมจนล้นแล้วปิดฝา
ข. เติมให้อยู่ในระหว่างขีดที่กาหนด **
ค. เติมให้อยู่ระดับขีดต่ากว่าที่กาหนดเล็กน้อย
ง. เติมให้อยู่ในระดับสูงกว่าที่กาหนดเล็กน้อย

16. ข้อใดคือสาเหตุที่ทาให้สายพานพัดลม
เกิดเสียงดัง
ก. สายพานหย่อน **
ข. สายพานตึงเกินไป
ค. สายพานมีรอยฉีกขาด
ง. สายพานเส้นใหญ่กว่าร่องพลูเล่ย์

20. การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องยนต์ ควรต้องเปลี่ยน
อุปกรณ์ชิ้นส่วนใดของเครื่องยนต์ด้วย
ก. หัวเทียน
ข. สายพานเครื่องยนต์
ค. กรองน้ามันเชื้อเพลิง
ง. กรองน้ามันเครื่องยนต์ **

17. ข้อใดเป็นการใช้ระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม
ขณะฝนตกหนัก
ก. เปิดไฟสูง **
ข. เปิดไฟหรี่
ค. เปิดไฟกระพริบ
ง. เปิดไฟในรถยนต์

21. เมื่อขับรถขึ้นเขาต้องเปลี่ยนตาแหน่งเกียร์ตาม
ข้อใด
ก. ตาแหน่ง D**
ข. ตาแหน่ง D2
ค. ตาแหน่ง N
ง. ตาแหน่ง R

18. ในขณะขับรถมีไฟสีแดง “รูปแบตเตอรี่” ปรากฏ 22. เมื่อขับรถลงเขาลาดชันมากต้องเปลี่ยนตาแหน่ง
ที่หน้าปัดรถยนต์แสดงว่ามีความผิดปกติกับส่วนใด
เกียร์ตามข้อใด
ก. แบตเตอรี่เสีย
ก. ตาแหน่ง D
ข. ไดร์ชาร์จชารุด **
ข. ตาแหน่ง D2 **
ค. แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
ค. ตาแหน่ง N
ง. น้ากลั่นในแบตเตอรี่แห้ง
ง. ตาแหน่ง R
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23. ข้อใดคือวิธีการเติมลมยางที่ถูกต้อง
ก. ควรเติมลมยางให้แข็งมาก ๆ
ข. เติมลมยางในขณะที่ยางยังเย็นอยู่ **
ค. เติมลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่
ง. ควรเติมเฉพาะลมยางไนโตรเจนเท่านั้น

27. ควรกลับรถบริเวณใด เพื่อความปลอดภัย
ก. อุโมงค์
ข. จุดกลับรถ **
ค. บนสะพาน
ง. ทางร่วม ทางแยก

24. เมื่อผ้าเบรคด้านหน้าขวามีการเสื่อมสภาพ
เนื่องจากการใช้งานควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เปลี่ยนผ้าเบรกเฉพาะคู่หน้าเท่านั้น **
ข. เปลี่ยนผ้าเบรคเฉพาะคู่หลังเท่านั้น
ค. เปลี่ยนผ้าเบรคด้านหน้าขวาเท่านั้น
ง. เปลี่ยนผ้าเบรคด้านหน้าซ้ายเท่านั้น

28. ห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ในกรณีใด
ก. ขับรถชิดด้านขวาตลอดเส้นทาง **
ข. ขับรถชิดด้านขวาของถนนในทางเดินรถ
ทางเดียว
ค. ขับรถแข่งในกรณีที่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานจราจรแล้ว
ง. ขับรถคล่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ
ในกรณีด้านซ้ายมือมีสิ่งกีดกวาง

25. ห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ แซงหน้ารถอื่นด้านซ้าย
ยกเว้นกรณีใด
ก. รถที่ถูกแซงกาลังเลี้ยวซ้าย
ข. รถที่ถูกแซงขับอยู่ทางโค้ง
ค. รถที่ถูกแซงกาลังจะจอดรับผู้โดยสาร
ง. ทางเดินรถในทางเดียวกันที่แบ่งช่องทางไว้
ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป **
26. การตรวจเช็คระดับน้ามันเครื่องยนต์
ดูได้จากสิ่งใด
ก. ก้านวัดระดับน้ามันเกียร์ออร์โต้เครื่องยนต์
ข. ก้านวัดระดับน้ามันเครื่องยนต์ **
ค. ก้านวัดระดับน้ามันเพาเวอร์
ง. กรองน้ามันเครื่องยนต์

29. การจอดรถข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
ก. จอดรถบนทางเท้า
ข. จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์
ค. จอดรถชิดขอบทางเท้าเส้นสีเหลือง **
ง. จอดรถในทางร่วมแยกหรือในระยะ 10 เมตร
จากทางร่วมแยก
30. ข้อใดห้ำมกระทาในขณะขับรถยนต์
ตามกฎจราจร
ก. พูดคุยขณะขับรถ
ข. แต่งหน้าขณะขับรถ
ค. สูบบุหรี่ในขณะขับรถ
ง. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ **
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รำยวิชำกำรขับรถยนต์ (Car Driving) รหัสวิชำ 2501-2012
ชื่อ-สกุล............................................................................
ตอนที่ 2 แบบทดสอบจับคู่ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
จงจับคู่โยงเส้นเครื่องหมำยจรำจรด้ำนซ้ำยให้ตรงกับควำมหมำยที่ปรำกฏทำงด้ำนขวำ
1.

ก. ห้ามกลับรถในทางขวา

2.

ข. ห้ามเลี้ยวซ้าย

3.

ค. ห้ามใช้เสียง

4.

ง. ให้ชิดซ้าย

5.

จ. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

6.

ฉ. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

7.

ช. เครื่องจักรกาลังทางาน

8.

ซ. ทางเบี่ยงขวา

9.

ฌ. ทางขึ้นลาดชัน

10.

ญ. ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
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รำยวิชำกำรขับรถยนต์ (Car Driving) รหัสวิชำ 2501-2012
ชื่อ-สกุล................................................................................
ตอนที่ 3 แบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
จงอธิบำยวิธีกำรเตรียม และตรวจสอบควำมพร้อมของรถยนต์ก่อนกำรใช้งำนมำพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบ
ภำคปฏิบัติ
เรื่อง การเตรียมและการติดเครื่องยนต์ ความปลอดภัยในการขับรถยนต์ กฎจราจร การขับเคลื่อน การชะลอ
ความเร็ว การหยุดรถยนต์ การขับเคลื่อนรถยนต์ในภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร และการบารุงรักษารถยนต์
หลังการใช้งาน
จงปฏิบัติตำมข้อควำมต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนนาไปใช้งาน (5 คะแนน)
2. ให้ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเคลื่อนรถ (10 คะแนน)
3. ให้ปฏิบัติการขับรถเดินหน้า ถอยหลัง และให้สัญญาณไฟตามความเหมาะสม (10 คะแนน)
4. ให้ขับรถเข้าจอดไปจอดเทียบทางเท้าโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง (10 คะแนน)
5. ให้ขับรถเข้าจอดไปจอดเทียบทางเท้าโดยมีสิ่งกีดขวางหน้า-หลัง (10 คะแนน)
6. ให้เคลื่อนรถและหยุดรถบริเวณทางลาดชัน (10 คะแนน)
7. ให้ขับรถตามเครื่องหมายจราจรตามที่กาหนด อย่างน้อย 5 เครื่องหมาย (10 คะแนน)
8. ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์หลังจากใช้งาน (10 คะแนน)
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เกณฑ์กำรให้คะแนนของคณะกรรมกำร
สมรรถนะ
1. แสดงความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักการทางานของ
ระบบต่าง ๆ ของ
รถยนต์ การใช้
บารุงรักษาและ
ขับรถยนต์อย่าง
ปลอดภัยและถูกกฎ
จราจร

2. เตรียมรถยนต์ก่อน
ใช้งานตามหลักการ
และกระบวนการ

เนื้อหำ

ข้อคำถำม

- ความปลอดภัยในการขับ - แบบทดสอบ 4
รถยนต์
ตัวเลือก จานวน
- กฎจราจร
30 ข้อ
- เครื่องยนต์
- แบบทดสอบจับคู่
- ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ จานวน 10 ข้อ
- การบารุงรักษารถยนต์
- การขับเคลื่อน การชะลอ
ความเร็ว การหยุด
รถยนต์ และการ
ขับเคลื่อนรถยนต์ใน
ภาวะต่าง ๆ ตามกฎ
จราจร
- การเตรียมและการติด - แบบทดสอบอัตนัย
เครื่องยนต์
จานวน 1 ข้อ
- แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
จานวน 1 ข้อ

น้ำ
หนัก

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

20 ข้อละ 0.5 คะแนน -

10 ข้อละ 5 คะแนน

สังเกตการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามรายการ
ที่กาหนดเบื้องต้น
รายการละ 1 คะแนน
1. ตรวจสอบยาง
รถยนต์
2. ตรวจสอบน้ามัน
เชื้อเพลิง
3. ตรวจสอบน้ามัน
เบรก
4. ตรวจสอบระบบไฟ
5. ตรวจสอบแตรและ
ที่ปัดน้าฝน

24

สมรรถนะ

เนื้อหำ

3. ขับรถยนต์ตาม
- ความปลอดภัยในการขับ
หลักการและ
รถยนต์
กระบวนการด้วยความ - กฎจราจร
ปลอดภัยและถูกกฎ
- การขับเคลื่อน การชะลอ
จราจร
ความเร็ว การหยุดรถยนต์
และการขับเคลื่อนรถยนต์
ในภาวะต่าง ๆ
ตามกฎจราจร
4. บารุงรักษารถยนต์ การบารุงรักษารถยนต์หลัง
หลังใช้งานตาม
ใช้งาน
หลักการและ
กระบวนการ

ข้อคำถำม

น้ำ
หนัก

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

- แบบทดสอบ
60
ภาคปฏิบัติ จานวน
6 รายการ

สังเกตการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามรายการ
ที่กาหนดให้
รายการละ 10
คะแนน
(ในภาคปฏิบัติ
ข้อ 2-ข้อ 7)

- แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
จานวน 10 รายการ

สังเกตการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามรายการ
ที่ 8 ในภาคปฏิบัติ
(10 คะแนน)

10
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เฉลยแบบทดสอบ
ภำคทฤษฏี
รำยวิชำกำรขับรถยนต์ (Car Driving) รหัสวิชำ 2501-2012
ประเภทวิชำเกษตรกรรม สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
เฉลยแบบทดสอบ ตอนที่ 1 แบบคะแนนเต็ม 15 คะแนน
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.
ข้อ 5.
ข้อ 6.
ข้อ 7.
ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.
ข้อ 11.
ข้อ 12.
ข้อ 13.
ข้อ 14.
ข้อ 15.

ข
ค
ง
ข
ก
ค
ก
ค
ง
ง
ข
ข
ง
ข
ก

ข้อ 16.
ข้อ 17.
ข้อ 18.
ข้อ 19.
ข้อ 20.
ข้อ 21.
ข้อ 22.
ข้อ 23.
ข้อ 24.
ข้อ 25.
ข้อ 26.
ข้อ 27.
ข้อ 28.
ข้อ 29.
ข้อ 30.

ก
ก
ข
ข
ง
ก
ข
ข
ข
ง
ข
ข
ก
ค
ง

26

ตอนที่ 2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน
จงจับคู่โยงเส้นเครื่องหมำยจรำจรด้ำนซ้ำยให้ตรงกับควำมหมำยที่ปรำกฏทำงด้ำนขวำ

1.

ก. ห้ามกลับรถในทางขวา

2.

ข. ห้ามเลี้ยวซ้าย

3.

ค.ห้ามใช้เสียง

4.

ง. ให้ชิดซ้าย

5.

จ. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

6

.

ฉ. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

7.

ช. เครื่องจักรกาลังทางาน

8.

ซ. ทางเบี่ยงขวา

9.

ฌ. ทางขึ้นลาดชัน

10.

ญ. ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
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ตอนที่ 3 คะแนนเต็ม 5 คะแนน
จงอธิบายวิธีการเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนการใช้งานมาพอสังเขป
แนวการตอบ ผู้ขับรถยนต์ต้องเตรียมความพร้อมและตรวจสอบรถยนต์ก่อนนาไปใช้งานดังนี้
1. ตรวจสอบยางรถยนต์ เช่น ความลึกของดอกยาง ความดันของลมยาง (1 คะแนน)
2. ตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเบรก น้ามันเกียร์ น้ามันเครื่อง (1 คะแนน)
3. ตรวจสอบระบบไฟ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก (1 คะแนน)
4. ตรวจสอบแบตเตอรี่ เช่น ตรวจสอบระดับน้ากลั่น ขั้วแบตเตอรี่ (1 คะแนน)
5. ตรวจสอบแตร ที่ปัดน้าฝน น้าฉีดกระจก (1 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน
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แบบทดสอบ
ภำคปฏิบัติ
1. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนนาไปใช้งาน (5 คะแนน)
แนวการให้คะแนน
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามรายการที่กาหนด รายการละ 1 คะแนนดังนี้
1. ตรวจสอบยางรถยนต์
(1 คะแนน)
2. ตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิง
(1 คะแนน)
3. ตรวจสอบน้ามันเบรก
(1 คะแนน)
4. ตรวจสอบระบบไฟ
(1 คะแนน)
5. ตรวจสอบแตรและที่ปัดน้าฝน
(1 คะแนน)
2. ให้ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเคลื่อนรถ (10 คะแนน)
แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับการประเมินสามารถเตรียมการขับรถยนต์โดยการปฏิบัติได้ดังนี้
1. นั่งและรัดเข็มขัดนิรภัย
2. ปรับเบาะนั่งให้เหมาะสมกับผู้ขับ
3. ปรับกระจกมองหลัง
4. ปรับกระจกมองซ้าย – ขวา
5. การจับพวงมาลัยรถยนต์ได้ถูกต้อง
เกณฑ์ให้คะแนน ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ถูกต้องข้อละ 2 คะแนน

(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(2 คะแนน)
(2 คะแนน)

3. ให้ปฏิบัติการขับรถเดินหน้า ถอยหลัง และให้สัญญาณไฟตามความเหมาะสม (10 คะแนน)
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. ขับรถเดินหน้าได้อย่างนิ่มนวล
(3 คะแนน)
2. ขับรถยนต์ถอยหลังด้วยความปลอดภัย
(3 คะแนน)
3. ให้สัญญาณไฟได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(3 คะแนน)
4. มองกระจกส่องหลัง และส่องซ้ายในขณะขับรถ
(1 คะแนน)
เกณฑ์ให้คะแนน ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ถูกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ท้ายข้อ
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4. ให้ขับรถเข้าไปจอดเทียบทางเท้าโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง (10 คะแนน)
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. ขับรถยนต์เข้าจอดเทียบทางเท้าโดยมีระยะห่างตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร ไม่เกิน 3 ครั้ง (4 คะแนน)
2. ลักษณะการเข้าจอดมีการหมุนพวงมาลัยให้ล้อตั้งตรง (2 คะแนน)
3. การถอยเข้า – ออกรถยนต์เทียบทางเท้าโดยมีระยะห่างตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรกาหนด (4 คะแนน)
เกณฑ์ให้คะแนน ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ถูกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ท้ายข้อ
5. ให้ขับรถเข้าจอดไปจอดเทียบทางเท้าโดยมีสิ่งกีดขวางหน้า – หลัง (10 คะแนน)
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. ขับรถยนต์เข้าจอดเทียบทางเท้าโดยมีระยะห่างตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร (4 คะแนน)
2. ลักษณะการเข้าจอดมีการหมุนพวงมาลัยให้ล้อตั้งตรง (2 คะแนน)
3. การถอยเข้า – ออกรถยนต์เทียบทางเท้าโดยมีระยะห่างตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร กาหนด (4 คะแนน)
เกณฑ์ให้คะแนน ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ถูกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ท้ายข้อ
6. ให้เคลื่อนรถและหยุดรถบริเวณทางลาดชัน (10 คะแนน)
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. การหยุดรถบริเวณทางลาดชันโดยที่รถไม่ถอยหลัง (2 คะแนน)
2. การออกตัวหลังจากหยุดรถบนทางลาดชันโดยเครื่องยนต์ไม่ดับ (3 คะแนน)
3. การขับบนทางลาดชันโดยใช้เกียร์ต่า (2 คะแนน)
4. การขับรถออกตัวหลังจากหยุดรถบนทางลาดชันโดยรถไม่ถอยหลัง (3 คะแนน)
เกณฑ์ให้คะแนน ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ถูกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ท้ายข้อ
7. ให้ขับรถตามเครื่องหมายจราจรตามที่กาหนด 5 เครื่องหมาย (10 คะแนน)
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
คณะกรรมการกาหนดเครื่องหมายจราจรมาอย่างน้อย 5 เครื่องหมาย โดยให้ผู้รับการประเมิน
ขับรถยนต์และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่กาหนดให้
เกณฑ์ให้คะแนน ผู้รับการประเมินปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรได้ 1 เครื่องหมาย ได้ 2 คะแนน
หากผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ครบทุกเครื่องหมายจราจร ได้ 10 คะแนน
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8. ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์หลังจากใช้งาน (10 คะแนน)
แนวปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ดังนี้
1. ทาความสะอาดรถยนต์ (2 คะแนน)
2. ตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์เช่น เช็คลมยาง ความลึกของดอกยาง (2 คะแนน)
3. ตรวจเช็คระดับน้ามันเบรก น้ามันเกียร์ (2 คะแนน)
4. ตรวจเช็คระดับน้ามันเชื้อเพลิง (2 คะแนน)
5. ตรวจเช็คน้ากลั่น แบตเตอรี่ น้าฉีดกระจก (2 คะแนน)
เกณฑ์ให้คะแนน ผู้รับการประเมินปฏิบัติได้ถูกต้องข้อละ 2 คะแนน

