


  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
 

 

ตามท่ีได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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   

เพื่อให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  ๒๕๕๖  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  
พ.ศ.  ๒๕๕๖   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 
และการประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  พ .ศ .   ๒๕๕๖  ลงวันที่   
๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัด 
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
ที่เป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษา  
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล 
แต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเร่ืองการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ   

“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียนในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ  ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 



  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่นิเทศ  ให้คําปรึกษา  
แนะนําแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ทําหน้าที่ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา  
ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกําหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกํากับดูแล  
ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมซึ่งกําหนดเกณฑ์ 
การตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขที่เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอํานวยการ  ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา  

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

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 



  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

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) ถ้าเหตุการณ์เก่ียวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ  หรือดําเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกตามคุณสมบัติ 
ที่กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการน้ัน 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก   

ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน  เม่ือได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนและการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน

การสําเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด  โดยชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 
ตามที่สถานศึกษากําหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน  โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือ
มาให้คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 
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ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักเรียน  เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน  
และกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นักเรียน 
บัตรประจําตัว  ต้องระบุเลขที่  ชื่อสถานศึกษา  รหัสสถานศึกษา  ชื่อ  ชื่อสกุลนักเรียน 

รหัสประจําตัวนักเรียน  เลขประจําตัวประชาชน  วันออกบัตร  วันหมดอายุ  ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษา  
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทน  และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักเรียน  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นตาสีดํา  แต่งเคร่ืองแบบนักเรียน  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ติดลงในบัตร  กับให้มีลายมือชื่อ
ของนักเรียน 

ให้มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักเรียน  โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน 
บัตรประจําตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น  แต่ต้องไม่เกิน   

๓  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุ  ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักเรียนก็ให้สถานศึกษา 
ต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจําตัวต่อสถานศึกษาเม่ือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําเก่ียวกับการเรียน 
ให้คําปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  และให้สถานประกอบการ 
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

ส่วนที่  ๔ 
การพ้นสภาพและคืนสภาพนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  หรือขาดการติดต่อ

กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการฝึกอาชีพ  หรือรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

 ข. ไม่ย่ืนคําร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียนตามข้อ  ๒๗   



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 ง. ได้รับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 จ. ขาดพื้นความรู้ตามข้อ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ  ๘ 
 ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๘   
 ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๙ 
ขอ้ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืน

สภาพการเป็นนักเรียน  จะต้องย่ืนคําร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน  
เม่ือสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้นํารายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสิน 

การสําเร็จการศึกษาด้วย   

ส่วนที่  ๕ 
การพักการเรียน 

 
 

ข้อ  ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียน  ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เม่ือมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถาน
ประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีคํารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด 
(๔) เหตุจําเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี  

สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนกัเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้  ตามที่เห็นสมควร 
นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 

ตามที่สถานศึกษากําหนด  แต่ถ้านักเรียนได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ครบถ้วนสําหรับภาคเรียนนั้น
แล้วไม่ต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนสําหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ต้องย่ืนคําร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได ้ 
เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 
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ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาทําหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  เม่ือครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ย่ืนคําร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน 
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด  หากพ้นกําหนดนี้ 
ให้ถอืว่าพ้นสภาพนักเรียนเว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

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 สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที่  ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องกําหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

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   
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้  จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

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  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระทําภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหน่ึงอาจกระทําได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
และครูผู้สอนประจํารายวิชา 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในกําหนด  ตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร  
ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

ส่วนที่  ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 
 

ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้  โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ ๓๕ เม่ือได้ทําการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  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 

หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน   
หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้นําเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอน  หรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เร่ิมเรียนรายวิชาใหม่ 

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 นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ต้องย่ืนคําร้อง 

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

เม่ือสิ้นภาคเรียน  หรือเม่ือสิ้นสุดการเรียน  หรือการปฏิบัติงานในทกุรายวิชา 



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

สําหรับรายวิชาที่เรียน  หรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ดําเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน   

ส่วนที่  ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนทั้งด้าน
ความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติ  
และงานที่มอบหมายรวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์  สมรรถนะรายวิชาและ
เนื้อหาวิชา  โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 

ข้อ ๔๕ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรยีนในแต่ละรายวิชา  ดังต่อไปนี้   
  ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 
  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. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษา

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)  เฉพาะคร้ังนั้น  หรือ   
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   
(๓) ดําเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษากําหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔๙ การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๕   

และข้อ  ๔๗  สําหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ํา  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจํานวนหน่วยกิต 
ตามข้อ  ๕๐ 

(๓) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคเรียน  คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน  

ตั้งแต่สองภาคเรียนข้ึนไป 
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ข้อ ๕๐ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ํารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า  ๒ .๐   
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้สูงขึ้น
ให้สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการดําเนินการให้เรียนซ้ํา  หรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนสําเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ํารายวิชา  ให้นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระทําเม่ือนักเรียนได้ระดับผลการเรียน  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  การคิดค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ํา 
ให้นับจํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงคร้ังเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจํานวน 
หน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ ๕๒ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตาม
กําหนดให้นักเรียนส่งงานน้ันภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๕๓ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกําหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด   

นักเรียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และผลการประเมนิผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

ข้อ ๕๔ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า   
๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียน  ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดโดยมีเวลาเข้าร่วม 
ปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เม่ือนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใดถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน”  
ซึ่งหมายถึง  “ผ่าน”   
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หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน  
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษากําหนด  
เม่ือนักเรียนดําเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  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) เม่ือได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๕  

ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก  ๑  คร้ัง  ภายในเวลาที่สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการกําหนด  
ไม่เกิน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
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) ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ  “ผ่าน”  ทุกภาคเรียน  ตามแผนการเรียน 

ที่สถานศึกษากําหนด   
ข้อ ๕๗ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๕๘ เม่ือนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  
หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า  ๑.๕๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนักเรียน 

เม่ือได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

เม่ือได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๖  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า  ๑.๙๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรียน 

ขอ้ 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 

ขอ้ ๖๑ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ํากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้ตามเง่ือนไขต่อไปนี้   

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐  
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒)  รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๒ เม่ือนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน 

ข้อ ๖๓ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๖๐  และข้อ  ๖๑  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรนี้  โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๖๔ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เก่ียวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทําความตกลงร่วมกันในการจัดสอน
และรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๕ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๔  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้  

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียน 

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 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา  ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง  
วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา   
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน 
และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้   
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวช.๕๖”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(๔) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชา  และหลักฐานเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น  

สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน 
(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ 
ขอ้ ๗๐ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียน 

ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ  ทุกภาคเรียน 
ข้อ ๗๒ ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
ข้อ ๗๓ ให้สถานศึกษาออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ข้อ ๗๔ การทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือสําเนาเอกสาร 

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “สําเนาถูกต้อง”  ส่วนการทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสําเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา  
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกสําเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ
ที่รูปถ่าย 

ข้อ ๗๕ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน  แล้วแต่กรณี
ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย  



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๗๖ สถานศึกษาใดที่ มีนักเรียนกําลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  ๒๕๔๕  (ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๖)  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๔๕  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่านักเรียนจะสําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  
และได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ไปแล้ว  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ   
ถือว่าการดําเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



รบ.1 ปวช.56  เลขที่.................. 

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
รหัสสถานศึกษา                           ชื่อสถานศึกษา  
จังหวัด    สถานศึกษาเดิม  
รหัสประจ าตัว จังหวัด   
ชื่อ – ชื่อสกุล   ระดับการศึกษาทีจ่บ  
เช้ือชาติ              สัญชาต ิ             ศาสนา   หน่วยกิต/หน่วยการเรียน                  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 
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) 

  
  

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ออกจากสถานศึกษาเมื่อ  
เหตุที่ออก 

 

 

                          

รูปถ่าย 
3 × 3.5 ซม. 

 

 

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

วันที่        เดือน              พ.ศ. 

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

วันที่        เดือน              พ.ศ. 



ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

ชื่อ – ชื่อสกุล รหัสประจ าตัว                         รบ.1 ปวช. 56     เลขที ่.........................   หน้าที่ 2   

 
รหัสวิชา 

 

 
ชื่อวิชา 

 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 
 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร                                บันทึก  (*1)  หมายถึง โอนผลการเรียน 
1 ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร     (*2)  หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์                             
2 ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด  (*3)  หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน      
3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  (*4)  หมายถึง เรียนหรือฝกึอาชพีในสถานประกอบการ 
4 ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพี                       (*5)  หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
                                                                                                                        

 
 
 
 

สรุปผลการเรียน  
ภาคเรียน 

1/.... 2/…. 3/…. 4/…. 5/…. 6/…. 7/…. 8/…. 9/…. 
หน่วยกิตที่ได้ในภาค 
หน่วยกิตสะสม 
คะแนนเฉลี่ยในภาค 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

         

ระดับผลการเรียน 
4 = ดีเยี่ยม  3.5 = ดีมาก 

3 = ด ี  2.5 = ดีพอใช้ 
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      ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 



Transcript 1 Cert.13  No……………. 
TRANSCRIPT 

THE CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION (Cert.Voc.Ed.) 2013 
College Code                              College Name          
Province  Previous School 
Student No. Province 
Student’s Name Entry Qualification 
Race              Nationality              Religion  Credits                          Cumulative G.P.A.                   
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 
 
 
 

                             

Photo 
3 × 3.5 cm. 

 

 

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

          Date               

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

           Date   



Notes ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
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     Student’s Name                                            Student No.                                     Transcript 1 Cert.13  No…… page 2 

 Course      
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 

(2) 
 

 
(1) 
× 
(2) 

 Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 

 (2) 
 

 
(1) 
× 
(2) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
                   

Criteria for Completion                                     Notes (*1) Refers to credit transferred 
1 Pass the required courses according to the program structure         (*2) Refers to the recognition of prior learning                                                 
2 Pass the activities required in the curriculum  (*3) Refers to study to improve grades   
3 Obtain Cumulative G.P.A. not less than 2.00   (*4) Refers to study or work experience in workplace 
4 Achieve the criteria of vocational education standards   (*5) Refers to learning and teaching conducted in English  
                                                                                                                                 

 
                                                  
 
 
 

Summary of Results 
Semester 

1/.... 2/.... 3/.... 4/.... 5/.... 6/.... 7/.... 8/…. 9/…. 
 
Credits obtained per semester 
Cumulative credits 
G.P.A. per semester 
Cumulative G.P.A.  

         

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 date line 
N.C. =  Not complete 
U.T. =  Unable to undertake substitute       
               assessment 
N.Cr. =  Non-credit 
C. =  Cheating 
P. =  Pass  
F. =  Fail 

 



 

 

แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

วิทยาลัย                    ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต               จังหวัด 

                                     ภาคเรียนที่                    ปีการศึกษา         

                 ประเภทวิชา                             สาขาวิชา                         สาขางาน 

 

 

 

 

 

จ านวนนักเรียน 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

   

ที่ รหัสประจ าตัว 
เลขที่  

รบ.1 ปวช.56 

เลขที่ 
ประกาศ-
นียบัตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล 

สรุปผลการเรียน 

หน่วยกิต
ที่ได้ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รบ.2 ปวช.56 

หน้า 1 
 

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

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

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

            (                             ) 

 

อนุมัติผลการเรียนและส าเร็จการศึกษา 

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

 

 



แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

วิทยาลัย                    ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต               จังหวัด 

                                     ภาคเรียนที่                    ปีการศึกษา         

                 ประเภทวิชา                             สาขาวิชา                         สาขางาน 

 

 

 

ที่ รหัสประจ าตัว 
เลขที่  

รบ.1 ปวช.56 

เลขที่ 
ประกาศ-
นียบัตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล 

สรุปผลการเรียน 

หน่วยกิต
ที่ได้ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

        

รบ.2 ปวช.56 

หน้า 2 
 

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

           (                               ) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด A5 : 21 X  14.8 ซม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด A5 : 21 X  14.8 ซม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด A5 : 21 X  14.8 ซม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด A5 : 21 X  14.8 ซม. 



 

 
 
 
 
 
 

ใบรับรองผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 (ชื่อสถานศึกษา) 

 
  ขอรับรองว่า.............................................. .............. รหสัประจ าตัว ................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................... เกิดวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ..........  
บิดาชื่อ .............................................. มารดาชื่อ ........................................... ส าเร็จการศึกษาต ามหลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา ............................................................................. 
สาขาวิชา ....................................................................... สาขางาน .................................... .......................... 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม..............................  
 
   
   
  ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
  หมดอายุ วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ในกรณีส าเร็จการศึกษา    A4: 21 X 29.7 ซม.  

 

รูปถ่าย 

3 ซม. X  3.5 ซม. 
ตราสถานศกึษา 

ลายเซ็นหวัหน้า 

สถานศกึษา 
 

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

ผู้อ านวยการ 

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

หวัหน้างานทะเบยีน 



 
 
 
 
 

ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 (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. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ: ในกรณียงัไมส่ าเร็จการศกึษา    A4: 21 X 29.7 ซม. 

รูปถ่าย 

3 ซม.X  3.5 ซม. 
ตราสถานศกึษา 

ลายเซ็นหวัหน้า 

สถานศกึษา 

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

ผู้อ านวยการ 

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

หวัหน้างานทะเบยีน 

 


