
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 
เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564  และในการประชุม
ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2564  จึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาก าหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ปวส.” 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัย  หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพ 
กับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน  โดยก าหนดให้  ๑  ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  ๑๘  สัปดาห์   

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

“การเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ 
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันท าการ  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้าน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่นที่ท าหนา้ที่ปกครองดแูลและให้ความอุปการะ
แก่นักศึกษา  และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา  และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  
หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

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

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า   การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่น 
ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ  ให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า    
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ  
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน   พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมิน 
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการอ านวยการ  ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูแ้ละคุณสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

 
 

ข้อ 7 ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพ้ืนความรู้  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   

ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา  
และสาขาวิชาที่ก าหนด  หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ต้องเรียนรายวิชา 
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน  ให้ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ความในข้อนี้  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน   
(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี   ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๗  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้

ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การรบัผู้เขา้เรียน 

 
 

ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ   ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 
ที่ก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ป ี นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้สถานศึกษา
เป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 
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ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด   
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน   
โดยมีผู้ปกครอง  ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัวหรือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เพ่ือให้ทราบแนวทาง 
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักศึกษา  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น   
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษา  
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษา 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน   
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  และให้สถานประกอบการ 
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนักศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักศึกษา  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  ขาดการฝึกอาชีพ  หรือขาดการติดต่อ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา่  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือรับการฝึกอาชีพ   

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๒๗   
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรู้ตามข้อ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ  8 
 ช. พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๗  หรือตามข้อ  ๕๘ 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพ 

การเป็นนักศึกษา  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา 
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นโดยอยู่ในดุลพินิจ 
ของหัวหน้าสถานศึกษา 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏบิัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณาตัดสิน 

การส าเร็จการศึกษาด้วย  

ส่วนที ่ ๕ 
การพักการเรียน 

 
 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
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ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ 
ตามที่เห็นสมควร 

นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ   ตามที่สถานศึกษาก าหนด  แต่ถ้านักศึกษาไดช้ าระเงนิค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ   ครบถว้น
ส าหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว   
ให้แจ้งนักศึกษาโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน   ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง  ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ   ๒๕  ก็ได ้
โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่ เห็นสมควร   แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักศึกษาต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ  ๒๖   

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
ข้อ ๒๙ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้   จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ให้หัวหน้าสถานศึกษา

พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ   ไป  ทั้งนี้  ต้องช าระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
ข้อ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๑๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 
หัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไป
จากเกณฑ์ข้างต้น  อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๓๑ นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า 
มีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
และครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในก าหนดตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผล 
การเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร  
ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

ส่วนที ่ ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกติมารวมเพื่อการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 
 

ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการเสริมความรู้  
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือเป็น 
การสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๕ 
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเข้ารับการวัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ ๓๖ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน 
ส าหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  มิได้ 
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ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน 
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน  การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด   

ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน   
ให้นับเวลาเรียน  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน   
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที ่ ๖ 
การขออนญุาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลสัมฤทธิป์ลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ ๓๘ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวันและเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนได้ 
ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกิจกรรมพิเศษ

อย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน   
หากไม่สามารถกระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักศึกษาเขา้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วนั  
นับแต่วันประกาศผลการเรียน  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการ 
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐
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การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   ให้สถานศึกษาท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรี ยน 
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  
ทั้งด้านความรู้  ทักษะ  ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
จากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา  พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน 
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ   
โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา 

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา   คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียน  ๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ร้อยละ  ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียน  ๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ  ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียน  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
ร้อยละ  ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียน  ๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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ร้อยละ  ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียน  ๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  ระดับผลการเรียน  ๐  หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้   
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียน 

ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   

โดยได้รบัอนุญาตจากหวัหนา้สถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด 
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา 

ที่สถานศึกษาก าหนด 
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(1) ได้  ข.ร. 
(2) ได้  ข.ป. 
(3) ได้  ข.ส. 
(4) ได้  ถ.ล. 
(5) ได้  ท. 
(6) ได้  ม.ท. 
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมาย 

ให้ท าในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   
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(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   

(๓) ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน  

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  และข้อ  ๔๖  

ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิตตามข้อ  ๔๙ 
(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน  

ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรยีนซ้ ารายวิชาที่ไดร้ะดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  หรือเลอืก

เรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น 
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด าเนินการให้เรียนซ้ าหรือเรียนแทน  ภายในเวลาก่อนส าเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้   จะกระท าเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน   
ตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า  หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ ากว่า  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ  ๔๙  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตามก าหนด 
ให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
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พิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้   จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า  ๒  ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน” 

หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  
เมื่อนักศึกษาด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักศึกษาด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ม.ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน” 

ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเขา้รว่ม
ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(2) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวนหน่วยกิต  

ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ให้เรียนซ้ า

รายวิชานั้น  ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  จ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน  ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์  ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา   ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 

ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดและ  “ผ่าน”   

ทุกภาคเรียน 
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
ข้อ ๕๗ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หากได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  

ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
ข้อ ๕๘ นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม  ๔  ภาคเรียนแล้ว 

แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป 
หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว  แต่ยังไม่ เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ   ๕๕   
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  
ภาคเรียนนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

ส่วนที ่ ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้

 
 

ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ   ๗๕  
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน 

ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน   
โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชานั้นได้   โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป 

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  

หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน  หรือเข้าเรียนแล้ว  แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสม
ส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต  ตามหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบสะสมหน่วยกิต   

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น   
หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๖๗ นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบเข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา 
ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
การจดัการเรียนรู้และการประเมนิผลรายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษาตามข้อ  ๗  วรรคสอง  ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 
ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา   สาขาวิชา  พร้อมช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอน
รายวิชานั้น ๆ  หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ก็ได้ 

ข้อ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมิน 
ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน   
โดยให้บันทึก  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”   

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน  “ผ่าน”  
ทุกรายวิชา 

หมวด  ๕ 
เอกสารการศึกษา 

 
 

ข้อ ๗๐ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบยีบนี้ซึง่ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.  ๑  ปวส.”  

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรยีน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผูจ้ัดท า  ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้  

วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า 
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน 
และการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้    
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวส.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



(4) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นสมุดบันทึก 

การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา 
(6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้ 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ ๗๓ ให้เอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และเอกสารคู่ฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน   
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาออกเอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  เอกสารคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ ๗๕ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร 

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้   แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับ 
ที่รูปถ่าย 

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา  หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา  หรือใบรับรองผลการเรียน   
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม   
จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 7๘ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  
ไปก่อนแล้ว  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับถือว่า 
การด าเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๗๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ  การจะด าเนินการ 
ประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



 

 

รบ.1 ปวส. เลขที่.................. 

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช .... 
รหัสสถานศึกษา  ชื่อสถานศึกษา  
จังหวัด    สถานศึกษาเดิม  
รหัสประจ าตัว จังหวัด  
ชื่อ – ชื่อสกุล   ระดับการศึกษาทีจ่บ  
เช้ือชาติ              สัญชาต ิ             ศาสนา   ปีการศึกษาทีจ่บ   
วัน เดือน ปีเกิด เข้าศึกษาเมื่อ   
เลขประจ าตัวประชาชน หน่วยกิตที่รับโอน   
ชื่อบิดา หน่วยกิตที่เรียน 
ชื่อมารดา หน่วยกิตที่ได้ 
ประเภทวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
สาขาวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ             
สาขางาน ส าเร็จการศึกษาเมื่อ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 
 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

  
          ปีการศึกษา     ภาคเรียนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิตที่ได้ในภาค    หน่วยกติสะสม 
คะแนนเฉลี่ยในภาค    คะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

 
 

 

    
 

 

 
   

 
ออกจากสถานศึกษาเมื่อ  
เหตุที่ออก 

 

 

                          

รูปถ่าย 
2.5 × 3 ซม. 

 

 

(........................................................) 
ผู้อ านวยการ    

วันที่        เดือน              พ.ศ. 

(........................................................) 
หัวหน้างานทะเบียน   

วันที่        เดือน              พ.ศ. 



 

 

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช .... 

ชื่อ – ชื่อสกุล รหัสประจ าตัว                                    รบ.1 ปวส.     เลขที่ .........................                    หนา้ที่ 2  

 
รหัสวิชา 

 

 
ชื่อวิชา 

 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 
 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

 
 

 
          ปีการศึกษา     ภาคเรียนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิตที่ได้ในภาค    หน่วยกติสะสม 
คะแนนเฉลี่ยในภาค    คะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

 

 

   

   

   
   
  
  
                                                                                                                        

 
 
 

 

ระดับผลการเรียน 
4 = ดีเยี่ยม  3.5 = ดีมาก 

3 = ด ี  2.5 = ค่อนขา้งดี 
2 =  พอใช้  1.5 = ออ่น 

1 = อ่อนมาก 0    = ตก 

ข.ร. = ขาดเรียนไม่มีสิทธิ์วัดผลปลายภาคเรียน 
ข.ส. = ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน 
ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน 
ถ.น. = ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ถ.ล. = ถอนรายวิชาหลังก าหนด 
ม.ส. = ไม่สมบูรณ์ 
ม.ท. = ไม่สามารถเข้าวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน 
ม.ก. = ไม่นับหน่วยกิตเพือ่ส าเร็จการศึกษา 
ท. = ทุจริต 
ผ. = ผ่าน 
ม.ผ = ไม่ผ่าน 

 

บันทึก      ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 

เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร      
1 ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร      
2 ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด       
3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00         
4 ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพี                               

บันทึก 
(*1)  หมายถึง โอนผลการเรียน 
(*2)  หมายถึง เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์      
(*3)  หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน      
(*4)  หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
(*5)  หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ                  
  

 



 

  Transcript  Dip.  No……… 
TRANSCRIPT 

TECHNICAL EDUCATION DIPLOMA (Tech.Ed.Dip.) .... 
College Code                               College Name          
Province  Previous School 
Student No. Province 
Student’s Name Entry Qualification 
Race              Nationality              Religion  Year of Graduated   
Date of Birth Date of Admission 
ID No. Credits Transferred 
Father’s Name Credits Enrolled 
Mother’s Name Total Credits 
Area of Study Cumulative G.P.A. 
Program Date of Vocational Education Standard Assessment Achieved 
Field of Specialization                  Date of Completion 

    Course   
     Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 

 
 

Grade 

(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

  Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit                   
(1) 

 
 

Grade 

(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

 
 
 

 

 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
Date of Leaving:  
Reason for Leaving: 
 

(........................................................) 
Director 

           Date   

                             

Photo 

2.5 × 3.5 cm. 

 

 

(........................................................) 
Registrar 

          Date               



 

Notes ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 

TRANSCRIPT 
TECHNICAL EDUCATION DIPLOMA (Tech.Ed.Dip.) .... 
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 Course      
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 

(2) 
 

 
(1) 
× 
(2) 

 Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 

 (2) 
 

 
(1) 
× 
(2) 

  
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                   
 
                                                                                                                                 

 

System of Grading 
4 = Excellent 3.5 = Very good 

3 = Good  2.5 = Fairy good 
2 =  Fair  1.5 = Fairy poor 

1 = Poor  0    = Fail 

I.C. =  Insufficient class attendance 

I.L. =  Incomplete learning assessment 

I.P. =  Incomplete practical assignment 

W.W. =  Withdraw within time line 

W.A. =  Withdraw after dead line 

N.C. =  Not complete 

U.T. =  Unable to undertake substitute       

               assessment 
N.Cr. =  Non-credit 

C. =  Cheating 

P. =  Pass  

F. =  Fail 

 

Criteria for Completion 
1 Pass the required courses according to the program structure 
2 Pass the activities required in the curriculum 
3 Obtain cumulative G.P.A. not less than 2.00 
4 Achieve the criteria of vocational education standards 

Notes  
(*1) Refers to credit transferred 
(*2) Refers to the recognition of prior learning     
(*3) Refers to study to improve grades   
(*4) Refers to study or work experience in workplace 
(*5) Refers to learning and teaching conducted in English 



 

 

 

แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช …. 

วิทยาลัย                    ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต               จังหวัด 

                                     ภาคเรียนที่                    ปีการศึกษา         

                 ประเภทวิชา                             สาขาวิขา                         สาขางาน 

 

 

 

 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

   

ที่ รหัสประจ าตัว เลขที่  
รบ.1 ปวส. 

เลขที่ 
ประกาศ-
นียบัตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล 

สรุปผลการเรียน 

หน่วยกิต
ที่ได้ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

รบ.2 ปวส.  
หน้า .....   

 

ลงช่ือ .................................................. ผู้กรอก 

ลงช่ือ .................................................. ผู้ทาน 

ลงช่ือ .................................................. หัวหน้างานทะเบยีน 

            (                             ) 

 

อนุมัติผลการเรียนและส าเร็จการศึกษา 

เมื่อวันท่ี           เดือน              พ.ศ. 
 
 
 
ลงช่ือ................................................... 
           (                           ) 
                  ผู้อ านวยการ 
 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช .... 

วิทยาลัย                    ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต               จังหวัด 

                                     ภาคเรียนที่                    ปีการศึกษา         

                 ประเภทวิชา                             สาขาวิขา                         สาขางาน 

 

 

ที่ รหัสประจ าตัว 
เลขที่  

รบ.1 ปวส. 

เลขที่ 
ประกาศ-
นียบัตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล 

สรุปผลการเรียน 

หน่วยกิต
ที่ได้ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

        

รบ.2 ปวส. 
หน้า .... 

 

 
 
ลงช่ือ................................................... หัวหน้างานทะเบียน 

           (                               ) 
 

 



กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

นายวันเฉลิม  ฤทธิ์เต็ม
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟา
สาขางาน  ไฟฟากําลัง

จาก  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน  มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔
ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

เจาพนักงานทะเบียน ผูอํานวยการวิทยาลัย

เลขที่    ๒



ลายมือชื่อผูรับประกาศนียบัตร..........................................................
วันที่รับประกาศนียบัตร...........................................................

นายทะเบียน..........................................................

......................................................ผูเขียนหรือผูพิมพ

......................................................ผูตรวจ

......................................................ผูทาน



วิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช       
ประเภทวิชา              สาขาวิชา   

สาขางาน            .
เมื่อวันที่       เดือน              พุทธศักราช       

ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ
เจาพนักงานทะเบียน ผูอํานวยการวิทยาลัย

เลขที่    



ลายมือชื่อผูรับวุฒิบัตร............................................................. .............................................................ผูเขียนหรือผูพิมพ
วันที่รับวุฒิบัตร......................................................................... ...............................................................................ผูตรวจ
นายทะเบียน............................................................................. ................................................................................ผูทาน



ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

ใบรับรองผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 (ชื่อสถานศึกษา) 

 
 

  ขอรับรองว่า.............................................. .............. รหสัประจ าตัว ....................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................... เกิดวันท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
บิดาชื่อ ............................................... มารดาชื่อ ............................................... ส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช .............................. ประเภทวิชา ..................................................... 
สาขาวิชา ............................................................................. สาขางาน .............................................................. 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม..............................  
 
   
   
  ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน .................................. ..... พ.ศ. .................... 
 
  หมดอายุ วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

3 ซม. X  3.5 ซม. 
ตราสถานศึกษา 

ลายเซ็นหัวหน้า 

สถานศึกษา 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

ผู้อ านวยการ 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

หัวหน้างานทะเบียน 



ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 (ชื่อสถานศึกษา) 

 
  ขอรับรองว่า........................................................... รหัสประจ าตัว ................................ .... 
เลขประจ าตัวประชาชน......................................... เกิดวันท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. ........... 
บิดาชื่อ ................................................................. มารดาชื่อ .......................................................................  
ก าลังเรียนอยู่ชั้น.................................................... ประเภทวิชา ...................................................................  
สาขาวิชา ........................................................... ... สาขางาน .................................... .................................... 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม............................... (.............ภาคเรียน) 
 
    
  ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
  หมดอายุ วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

3 ซม.X  3.5 ซม. 
ตราสถานศึกษา 

ลายเซ็นหัวหน้า 

สถานศึกษา 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

ผู้อ านวยการ 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

หัวหน้างานทะเบียน 


