


 

 

รบ.1 ปวช. เลขที่.................. 

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 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    
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ปีการศึกษา          ภาคเรียนท่ี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หน่วยกิตท่ีได้ในภาค         หน่วยกิตสะสม     
    คะแนนเฉลี่ยในภาค         คะแนนเฉลี่ยสะสม       

 
 
 
 

ปีการศึกษา          ภาคเรียนท่ี      

 

 

 

 

    หน่วยกิตท่ีได้ในภาค         หน่วยกิตสะสม     
    คะแนนเฉลี่ยในภาค         คะแนนเฉลี่ยสะสม       

 

    
 

 
ปีการศึกษา          ภาคเรียนท่ี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หน่วยกิตท่ีได้ในภาค          หน่วยกิตสะสม     
    คะแนนเฉลี่ยในภาค           คะแนนเฉลี่ยสะสม       

 

 
ปีการศึกษา          ภาคเรียนท่ี      

 

 

 

 

    หน่วยกิตท่ีได้ในภาค         หน่วยกิตสะสม     
    คะแนนเฉลี่ยในภาค         คะแนนเฉลี่ยสะสม       

 

   

 
ออกจากสถานศึกษาเมื่อ  
เหตุที่ออก 

 

 

                          

รูปถ่าย 
3 × 3.5 ซม. 

 

 

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

วันที่        เดือน              พ.ศ. 

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

วันที่        เดือน              พ.ศ. 

แบบฟอร์ม และค ำอธิบำยกำรใช้ กำรจัดท ำ กำรกรอกข้อมูล 
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ใช้กระดาษชนิดปอนด์ขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 



 

 

ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช …. 

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

ใช้กระดาษชนิดปอนด์ขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 

เกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตร      
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                  
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ตรวจสอบ สมอ. 13 ก.ย.59 

ค ำอธิบำยในกำรใช้ กำรจัดท ำ กำรกรอกข้อมูล 
ระเบียนแสดงผลกำรเรียนตำมหลักสตูรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)   

 

 กำรใช้ 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า“รบ.1 ปวช.”  

เป็นเอกสารการศึกษาที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีและต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
2. ให้สถานศึกษาจัดท าส าเนา “รบ.1 ปวช.” ให้แก่นักเรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเอกสารรับรอง

ผลการเรียน 
3. “รบ.1 ปวช.” 1 แผ่นมี 2 หน้า แต่ละหน้าประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ จ าแนกได้ดังนี้ 
หน้าที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ   
 ส่วนที่ 1 คือ  1   -  27  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาและของนักเรียน โดยข้อมูล 17  –  20  

เป็นข้อมูลของนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม  และ  28  เป็นกรอบส าหรับติดรูปถ่ายขนาด 3 × 3.5 เซนติเมตร  
  ส่วนที่ 2 คือ 29  –  34  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละ 

ปีการศึกษาและแต่ละภาคเรียน รวมทั้งภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี) 
 ส่วนที่ 3 คือ 35 - 38 เป็นข้อมูลสรุปผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา และที่สะสม 
 ส่วนที่ 4 คือ 39  –  44  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการออกจากสถานศึกษาและการลงลายมือชื่อ 

ของหัวหน้างานทะเบียนและผู้อ านวยการวิทยาลัย  
หน้าที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ   
 ส่วนที่ 1 คือ  1  ,  5  และ 6  เป็นข้อมูลของนักเรียน  
 ส่วนที่ 2 คือ 29 –  34 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละ 

ปีการศึกษาและแต่ละภาคเรียน รวมทั้งภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี) 
  ส่วนที่ 3 คือ 35 - 38 เป็นข้อมูลสรุปผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา และที่สะสม 
  ส่วนที่ 4 คือ  45 เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับบันทึกรายการอ่ืน ๆ ของนักเรียนที่มิได้ระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ 

ที่กล่าวมาแล้ว 
กำรจัดท ำ 

1. ให้จัดท า “รบ.1 ปวช.” ด้วยกระดาษชนิดปอนด์ขาว 120 แกรม ขนาด A4 (210× 297 ม.ม.)  
โดยการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีด และใช้หมึกสีด า 

2. ตัวเลขที่ใช้ใน “รบ.1 ปวช.” ให้ใช้เลขอารบิก 
3. ห้ามขูด ลบ หรือใช้หมึกขาวลบเพ่ือแก้ค าผิด ถ้าพิมพ์ผิดให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง แล้วเขียนหรือพิมพ์

ข้อความที่ถูกต้อง และให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงลายมือชื่อก ากับ 
4. ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า “รบ.1 ปวช.” แล้วลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน เดือน ปีพุทธศักราช  

และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมทั้งวัน เดือน ปีพุทธศักราช 
5. การท าส าเนา “รบ.1 ปวช.” จะใช้วิธีพิมพ์ใหมห่รือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้ ด้วยกระดาษ 

ชนิดปอนด์ขาว 120 แกรม ขนาด A4 (210× 297 ม.ม.) และใช้หมึกสีด า แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “ส าเนาถูกต้อง” 
โดยใช้หมึกสีน้ าเงิน และให้หัวหน้างานทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนาพร้อมทั้ง 
วัน เดือน ปีพุทธศักราช ที่ออกส าเนาและให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับบนรูปถ่าย 
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ตรวจสอบ สมอ. 13 ก.ย.59 

กำรกรอกข้อมูล 
หน้าที่ 1 ส่วนที่ 1 
  1.ข้อมูลของสถานศึกษา  

   1  “รบ.1 ปวช. เลขที.่....” ให้กรอกเลขที่ของ “รบ.1 ปวช.” ตามวิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
  2  “รหัสสถานศึกษา” ให้กรอกรหัสสถานศึกษาตามวิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
   3  “ชื่อสถานศึกษา”  ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษา 
   4  “จังหวัด” ให้กรอกชื่อเต็มของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา 

   2. ข้อมูลของนักเรียน 
  5  “รหัสประจ าตัว” ให้กรอกเลขรหัสประจ าตัวของนักเรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  6  “ชื่อ - ชื่อสกุล” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของนักเรียน พร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ  
โดยไม่ใช้ตัวย่อ  
  7  “เชื้อชาติ” ให้กรอกเชื้อชาติของนักเรียน   
  8  “สัญชาติ” ให้กรอกสัญชาติของนักเรียน   
  9  “ศาสนา” ให้กรอกศาสนาของนักเรียน ในกรณีไม่ปรากฏศาสนาในบัตรประจ าตัวประชาชน 
ให้กรอกเครื่องหมาย “ - ” 
  10 “วัน เดือน ปีเกิด” ให้กรอก วันที่ ชื่อเต็มของเดือน และปีพุทธศักราชที่เป็นปีเกิด 
ของนักเรยีนตามบัตรประจ าตัวประชาชน  
  11 “เลขประจ าตัวประชาชน” ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน กรณีนักเรียน 
ที่ไม่ปรากฏเลขประจ าตัวประชาชน ให้ใช้เลข 13 หลัก ที่ออกจากระบบการก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับ 
การบริการศึกษา ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (gcode.moe.go.th) ที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
  12 “ชื่อบิดา” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของบิดาตามทะเบียนบ้าน พร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ 
โดยไม่ใช้ตัวย่อ ในกรณีไม่ปรากฏชื่อบิดาในทะเบียนบ้านให้กรอกเครื่องหมาย “ - ” 
   13  “ชื่อมารดา” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของมารดาตามทะเบียนบ้าน พร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ 
โดยไม่ใช้ตัวย่อ ในกรณีไม่ปรากฏชื่อมารดาในทะเบียนบ้านให้กรอกเครื่องหมาย “ - ”  
  14 “ประเภทวิชา” ให้กรอกชื่อประเภทวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร    20 “สาขาวิชา” ให้กรอกชื่อสาขาวิชา ทีน่ักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  15 “สาขาวิชา” ให้กรอกชื่อสาขาวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร   
  16 “สาขางาน” ให้กรอกชื่อสาขางานที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

   3. ข้อมูลจากสถานศึกษาเดิม   
   17 “สถานศึกษาเดิม” ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาเดิมจากเอกสารการศึกษาที่นักเรียน
น ามาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
  18 “จังหวัด”  ให้กรอกชื่อเต็มของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม 
                      19 “ระดบัการศึกษาที่จบ” ให้กรอกชื่อเต็มของระดับการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  
กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น ให้กรอก “เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น”   
  20 “ปีการศึกษาที่จบ” ให้กรอกปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 

 4. ข้อมูลการศึกษา 
   21 “เข้าศึกษาเม่ือ” ให้กรอกวันที ่ชื่อเต็มของเดือน และปีพุทธศักราชที่สถานศึกษาขึ้นทะเบียน
เป็นนักเรียน 
   22 “หน่วยกิตท่ีรับโอน” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดจากการรับโอนผลการเรียน
รายวิชา ในกรณีที่ไม่มีหน่วยกิตรับโอนให้กรอกเครื่องหมาย “ - ” 
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    23 “หน่วยกิตท่ีเรียน” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป  รวมทั้งจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวม 
เพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ผ่าน  
   24 “หน่วยกิตท่ีได้”  ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดจาก “หน่วยกิตที่รับโอน” กับ  
“หน่วยกิตท่ีเรียน” ส าหรับรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต้อง
น าหน่วยกิตมารวมในช่อง “หน่วยกิตท่ีได้” 
   25 “ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม”  ให้กรอกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากผลการศึกษาตั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (ส าหรับผู้ทีก่ าลังศึกษา) หรือจนจบการศึกษาตามหลักสูตร (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา) 
   26 “ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ” ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และปีพุทธศักราช 
ที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   27 “ส าเร็จการศึกษาเมื่อ”  ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และปีพุทธศักราช ที่หัวหน้า
สถานศึกษาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   28 “รูปถา่ย” ให้ติดรูปถ่ายของนักเรียน เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 3 x 3.5 ซม. หน้าตรง 
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

หน้าที่ 1 ส่วนที่ 2 
   29  ให้กรอก “ปีการศึกษาและภาคเรียน” กลางช่องชื่อวิชา ดังตัวอย่าง  
   ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่  1  
   ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่  2  
   ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนฤดูร้อน  
   ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่  1  
    ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่  2  
    ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนฤดูร้อน  
    ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่  1  
    ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่  2  
    ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนฤดูร้อน                         ฯลฯ       
     ถ้าในปีการศึกษาใดไมม่ีภาคเรียนฤดูร้อนก็ไม่ต้องกรอก 
   30 “รหัสวิชา” ให้กรอกรหัสวิชาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โอนผลการเรียนหรือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  เรียนปรับระดับคะแนน  ซ่ึงรวมทั้งเรียนซ้ า  เรียนแทน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
  31 “ชื่อวิชา” ให้กรอกชื่อวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ลงทะเบียนตาม  30  และให้พิมพ์
สัญลักษณ์ท้ายชื่อวิชาในกรณีต่อไปนี้ 

(*1) หมายถึง โอนผลการเรียน  
(*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
(*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน ซึ่งรวมทั้งเรียนซ้ า เรียนแทน 
(*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
(*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
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  32 “หน่วยกิต” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนตาม 30 และจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   33 “ผลการเรียน” ให้กรอกระดับผลการเรียนของรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ลงทะเบียนตาม  30  เป็นตัวเลขตามระเบียบฯ ข้อ 44 หรือเป็นตัวอักษรตามระเบียบฯ ข้อ 45 
   34 “(1) × (2)”  ให้กรอกผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับผลการเรียนของรายวิชา 
ที่ลงทะเบียนตาม  30 

หน้าที่ 1 ส่วนที่ 3 
35 “หน่วยกิตที่ได้ในภาค” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน

ตาม  30 ในแต่ละภาคเรียน ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป  
36 “หน่วยกิตสะสม” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 

ตาม 30 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงภาคเรียนนั้น ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 
         37 “คะแนนเฉลี่ยในภาค”  ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน 

       38 “คะแนนเฉลี่ยสะสม” ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงภาคเรียนนั้น 

หน้าที่ 1 ส่วนที่ 4 
   39 “ออกจากสถานศึกษาเมื่อ” ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และปีพุทธศักราช ที่หัวหน้า
สถานศึกษาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรืออนุมัติให้ลาออก หรือมีประกาศให้พ้นสภาพนักเรียน 
      ในกรณีที่ออกจากสถานศึกษาเพราะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วันที่ ชื่อเต็มของเดือน 
และปีพุทธศักราชของช่อง  39 “ออกจากสถานศึกษาเมื่อ” จะต้องตรงกับ 27 “ส าเร็จการศึกษาเมื่อ”       
    40 “เหตุที่ออก” ให้กรอกข้อความ “ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร นอกจากนั้นให้กรอกข้อความ “ศึกษาต่อที่อ่ืน”           
    41  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของหัวหน้างานทะเบียนพร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ 
โดยไม่ใช้ตัวย่อ แล้วให้หัวหน้างานทะเบียนลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นการรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายการต่าง ๆ   
    42 “วันที่...... เดือน............... พ.ศ. ......” ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและปีพุทธศักราช 
ที่หัวหน้างานทะเบียนลงลายมือชื่อ 
    43 ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้อ านวยการวิทยาลัย พร้อมค าน าหน้าชื่อหรือชั้นยศ  
โดยไม่ใช้ตัวย่อ แล้วให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นการรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรหรือศึกษาต่อที่อ่ืนแล้วแต่กรณี  
    44 “วันที่...... เดือน.............. พ.ศ. ......” ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและปีพุทธศักราช 
ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงลายมือชื่อ 

หน้าที่ 2 ส่วนที่ 1  
    6 “ชื่อ - ชื่อสกุล” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของนักเรียน พร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ  
โดยไม่ใช้ตัวย่อ   
   5  “รหัสประจ าตัว” ให้กรอกเลขรหัสประจ าตัวของนักเรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
   1  “รบ.1 ปวช. เลขที่.....” ให้กรอกเลขที่ของ “รบ.1 ปวช.” ตามวิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
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หน้าที่ 2 ส่วนที่ 2  
   29  ให้กรอก “ปีการศึกษาและภาคเรียน” กลางช่องชื่อวิชา ดังตัวอย่าง 
    ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 1  
    ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนที่ 2  
   ปีการศึกษา  2562   ภาคเรียนฤดูร้อน  
   ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1  
    ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2  
    ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนฤดูร้อน  
   ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 1  
    ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 2  
    ปีการศกึษา  2564    ภาคเรียนฤดูร้อน       
   ถ้าในปีการศึกษาใดไม่มีภาคเรียนฤดูร้อนก็ไม่ต้องกรอก 
   30 “รหัสวิชา” ให้กรอกรหัสวิชาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โอนผลการเรียนหรือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  เรียนปรับระดับคะแนน ซึ่งรวมทั้งเรียนซ้ า เรียนแทน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
   31 “ชื่อวิชา” ให้กรอกชื่อวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ลงทะเบียนตาม  30  และให้พิมพ์
สัญลักษณ์ท้ายชื่อวิชาในกรณีต่อไปนี้ 
   (*1) หมายถึง โอนผลการเรียน  
   (*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
   (*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน ซึ่งรวมทั้งเรียนซ้ า เรียนแทน 
   (*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   (*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
   32 “หน่วยกิต” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนตาม  30  และจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   33 “ผลการเรียน” ให้กรอกระดับผลการเรียนของรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ลงทะเบียนตาม  30  เป็นตัวเลขตามระเบียบฯ ข้อ 44 หรือเป็นตัวอักษรตามระเบียบฯ ข้อ 45 
   34 “(1) × (2)” ให้กรอกผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียน
ตาม 30 

 หน้าที่ 2 ส่วนที่ 3 
35 “หน่วยกิตที่ได้ในภาค” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน

ตาม  30  ในแต่ละภาคเรียน ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป  
36 “หน่วยกิตสะสม” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 

ตาม  30  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงภาคเรียนนั้น ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป โดยในภาคเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องตรงกับ  24  “หน่วยกิตท่ีได้” 
    37 “คะแนนเฉลี่ยในภาค”  ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน 

38 “คะแนนเฉลี่ยสะสม” ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึง 
ภาคเรียนนั้น โดยในภาคเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องตรงกับ  25  “ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม” 
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หน้าที่ 2 ส่วนที่ 4 

   45 “บันทึก” ให้กรอกรายการอ่ืน ๆ ของนักเรียน ที่มิได้ระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว  
เช่น ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ การแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา การได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
การเป็นคนดี การเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในด้านต่าง ๆ  เป็นต้น  
  ในกรณีที่มีการเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้กรอกเพ่ิมเติมในช่อง  45  ดังนี้ “รายวิชาที่มีผลการเรียน “ม.ก.” รวม ..... หนว่ยกิต เป็นรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับ
จ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” 
 

--------------------------------------------------------------------- 



แบบฟอร์ม และค ำอธิบำยกำรใช้ กำรจัดท ำ กำรกรอกข้อมูล  

          Transcript  Cert.  No……… 
TRANSCRIPT 

THE CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION (Cert.Voc.Ed.) .... 
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) 

 
 
 

 
Academic year          Semester      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits obtained per semester     Cumulative credits 
Credits obtained pre semester       Cumulative credits 
       G.P.A per semester        Cumulative G.P.A.       

mulative G 
 

Academic year          Semester      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits obtained per semester     Cumulative credits 
Credits obtained pre semester       Cumulative credits 
       G.P.A per semester       Cumulative G.P.A.P.A. 

 
 

 
 

   
Academic year          Semester      

 
 
 
 
 
 
 

Credits obtained pre semester       Cumulative credits 
    G.P.A per semester        Cumulative G.P.A  
 
 

Academic year          Semester      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits obtained per semester     Cumulative creits 
Credits obtained pre semester       Cumulative credits 
       G.P.A per semester        Cumulative G.P.A 

   

 
Date of Leaving:  
Reason for Leaving: 
 
 
 
 

                             

Photo 
3 × 3.5 cm. 

 

 

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

          Date               

1 

2 
4 
5 
6 
7 8 9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

3 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 

30 31 32 33 34 

35 36 
37 38 

29 

29 

29 

30 

30 30 

31 

31 31 

32 33 34 

32 33 34 32 33 34 

35 

35 
35 36 

36 

36 

37 

37 
37 

38 
38 

39 
40 

41 

42 

43 

44 

ใช้กระดาษชนิดปอนด์ขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 

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

           Date   

38 



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

 
 

TRANSCRIPT 
 THE CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION (Cert.Voc.Ed.) .... 

 Student’s Name                                                          Student No.                                     Transcript  Cert.  No……                       page 2 

 Course      
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 

(2) 
 

 
(1) 
× 
(2) 

 Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 

 (2) 
 

 
(1) 
× 
(2) 

  
Academic year          Semester      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits obtained per semester     Cumulative  
Credits obtained pre semester      Cumulative credits 
      G.P.A per semester       Cumulative G.P.A.       

mulative G 
 

 

     
Academic year          Semester      

 
 
 
 
 
 
 

Credits obtained pre 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 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 

ใช้กระดาษชนิดปอนด์ขาว หนา 120 แกรม ขนาด A4 (210 X 297 มม.) 
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ค ำอธิบำยในกำรใช้ กำรจัดท ำ กำรกรอกข้อมูล 
ระเบียนแสดงผลกำรเรียนตำมหลักสตูรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  

ฉบับภำษำอังกฤษ (TRANSCRIPT) 
 

 กำรใช้ 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับภาษาอังกฤษ คือ 

TRANSCRIPT THE CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION (Cert.Voc.Ed.) …. ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า  
“Transcript  Cert. ..” เป็นเอกสารการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้องจัดให้มีและต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

2. ให้สถานศึกษาจัดท าส าเนา “Transcript  Cert. ..” ให้แก่นักเรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
เอกสารรับรองผลการเรียน 

3. “Transcript  Cert. ..” 1 แผ่นมี 2 หน้า แต่ละหน้าประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ จ าแนกได้ดังนี้ 
หน้าที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ   
 ส่วนที่ 1 คือ  1   -  27  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาและของนักเรียน โดยข้อมูล 17  –  20  

เป็นข้อมูลของนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม  และ  28  เป็นกรอบส าหรับติดรูปถ่ายขนาด 3 × 3.5 เซนติเมตร  
  ส่วนที่ 2 คือ 29  –  34  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละ 

ปีการศึกษาและแต่ละภาคเรียน รวมทั้งภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี) 
 ส่วนที่ 3 คือ 35 - 38 เป็นข้อมูลสรุปผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา และที่สะสม 
 ส่วนที่ 4 คือ 39  –  44  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการออกจากสถานศึกษาและการลงลายมือชื่อ 

ของหัวหน้างานทะเบียนและผู้อ านวยการวิทยาลัย  
หน้าที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ   
 ส่วนที่ 1 คือ  1  ,  5  และ 6  เป็นข้อมูลของนักเรียน  
 ส่วนที่ 2 คือ 29 –  34 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละ 

ปีการศึกษาและแต่ละภาคเรียน รวมทั้งภาคเรียนฤดูร้อน (ถ้ามี) 
  ส่วนที่ 3 คือ 35 - 38 เป็นข้อมูลสรุปผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา และที่สะสม 
  ส่วนที่ 4 คือ  45 เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับบันทึกรายการอ่ืน ๆ ของนักเรียนที่มิได้ระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ 

ที่กล่าวมาแล้ว 
กำรจัดท ำ 

1. ให้จัดท า “Transcript  Cert. ..” ด้วยกระดาษชนิดปอนด์ขาว 120 แกรม ขนาด A4 (210× 297 ม.ม.)  
โดยการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดีด และใช้หมึกสีด า 

2. ตัวเลขที่ใช้ใน “Transcript  Cert. ..” ให้ใช้เลขอารบิก 
3. ห้ามขูด ลบ หรือใช้หมึกขาวลบเพ่ือแก้ค าผิด ถ้าพิมพ์ผิดให้ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง แล้วเขียนหรือพิมพ์

ข้อความที่ถูกต้อง และให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงลายมือชื่อก ากับ 
4. ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผูจ้ัดท า “Transcript  Cert. ..” แล้วลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน เดือน ปีคริสตศักราช 

และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมทั้งวัน เดือน ปีคริสตศักราช 
5. การท าส าเนา “Transcript  Cert. ..” จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  

ด้วยกระดาษชนิดปอนด์ขาว 120 แกรม ขนาด A4 (210× 297 ม.ม.) และใช้หมึกสีด า แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED TRUE COPY” โดยใช้หมึกสีน้ าเงิน และให้หัวหน้างานทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทน 
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาพร้อมทั้ง วัน เดือน ปีคริสตศักราชที ่ออกส าเนาและให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงลายมือชื่อก ากับบนรูปถ่าย 
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กำรกรอกข้อมูล 

หน้าที่ 1 ส่วนที่ 1 
  1.ข้อมูลของสถานศึกษา  

   1  “Transcript  Cert.  No...” ให้กรอกเลขที่ของ “Transcript  Cert.” ตามวิธีการที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
  2  “College Code” ให้กรอกรหัสสถานศึกษาตามวิธีการที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
   3  “College Name”  ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษา 
   4  “Province” ให้กรอกชื่อเต็มของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา 

   2. ข้อมูลของนักเรียน 
  5  “Student No.” ให้กรอกเลขรหัสประจ าตัวของนักเรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  6  “Student’s Name” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของนักเรียน พร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ  
โดยไม่ใช้ตัวย่อ  
  7  “Race” ให้กรอกเชื้อชาติของนักเรียน   
  8  “Nationality” ให้กรอกสัญชาติของนักเรียน   
  9  “Religion” ให้กรอกศาสนาของนักเรียน ในกรณีไม่ปรากฏศาสนาในบัตรประจ าตัวประชาชน 
ให้กรอกเครื่องหมาย “ - ” 
  10 “Date of Birth” ให้กรอก วันที่ ชื่อเต็มของเดือน และปีคริสตศักราชทีเ่ป็นปีเกิด 
ของนักเรียนตามบัตรประจ าตัวประชาชน  
  11 “ID No.” ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน กรณีนักเรียนที่ไม่ปรากฏ 
เลขประจ าตัวประชาชน ให้ใช้เลข 13 หลัก ที่ออกจากระบบการก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการบริการ
การศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (gcode.moe.go.th) ที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
  12 “Father’s Name” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของบิดาตามทะเบียนบ้าน พร้อมค าน าหน้าชื่อ 
หรือชั้นยศ โดยไม่ใช้ตัวย่อ ในกรณีไม่ปรากฏชื่อบิดาในทะเบียนบ้านให้กรอกเครื่องหมาย “ - ” 
   13  “Mother’s Name” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของมารดาตามทะเบียนบ้าน พร้อมค าน าหน้าชื่อ 
หรือชั้นยศ โดยไม่ใช้ตัวย่อ ในกรณีไม่ปรากฏชื่อมารดาในทะเบียนบ้านให้กรอกเครื่องหมาย “ - ”  
  14 “Area of Study” ให้กรอกชื่อประเภทวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร    20 “สาขาวิชา” ให้กรอกชื่อสาขาวิชา ที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  15 “Program” ให้กรอกชื่อสาขาวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร   
  16 “Field of Specialization” ให้กรอกชื่อสาขางานที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

   3. ข้อมูลจากสถานศึกษาเดิม   
   17 “Previous School” ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาเดิมจากเอกสารการศึกษาที่นักเรียน
น ามาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
  18 “Province”  ให้กรอกชื่อเต็มของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม 
                      19 “Entry Qualification” ให้กรอกชื่อเต็มของระดับการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  
กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น ให้กรอก “เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น”   
  20 “Year of Graduated” ให้กรอกปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 

 4. ข้อมูลการศึกษา 
   21 “Date of Admission” ให้กรอกวันที ่ชื่อเต็มของเดือน และปคีริสตศักราช ที่สถานศึกษา
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 
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   22 “Credits Transferred” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดจากการรับโอนผลการเรียน
รายวิชา ในกรณีที่ไม่มีหน่วยกิตรับโอนให้กรอกเครื่องหมาย “ - ” 
    23 “Credits Enrolled” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป  รวมทั้งจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวม
เพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ผ่าน  
   24 “Total Credits”  ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดจาก “หน่วยกิตที่รับโอน” กับ  
“หน่วยกิตท่ีเรียน” ส าหรับรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต้อง
น าหน่วยกิตมารวมในช่อง “หน่วยกิตท่ีได้” 
   25 “Cumulative G.P.A.”  ให้กรอกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากผลการศึกษาตั้งแต่ 
ภาคเรียนที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (ส าหรับผู้ทีก่ าลังศึกษา) หรือจนจบการศึกษาตามหลักสูตร (ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา) 
   26 “Date of Vocational Education Standard Assessment Achieved” ให้กรอกวันที่  
ชื่อเต็มของเดือน และปีคริสตศักราช ที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติผลการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   27 “Date of Completion”  ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และปีคริสตศักราช ที่หัวหน้า
สถานศึกษาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   28 “Photo” ให้ติดรูปถ่ายของนักเรียน เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 3 x 3.5 ซม. หน้าตรง 
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

หน้าที่ 1 ส่วนที่ 2 
   29  ให้กรอก “ปีการศึกษาและภาคเรียน” กลางช่องชื่อวิชา ดังตัวอย่าง  
   Academic year  2019  1st  Semester  
   Academic year  2019  2nd Semester 
   Academic year  2019  Summer Semester 
   Academic year  2020  1st    Semester  
   Academic year  2020  2nd   Semester 
   Academic year  2020  Summer Semester 
   Academic year  2021  1st   Semester  
   Academic year  2021  2nd  Semester 
   Academic year  2021  Summer Semester                        ฯลฯ       
     ถ้าในปีการศึกษาใดไมม่ีภาคเรียนฤดูร้อน (Summer Semester ) ก็ไม่ต้องกรอก 
   30 “Course Code” ให้กรอกรหัสวิชาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โอนผลการเรียนหรือ
เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์  เรียนปรับระดับคะแนน  ซ่ึงรวมทั้งเรียนซ้ า  เรียนแทน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
  31 “Course Title” ให้กรอกชื่อวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ลงทะเบียนตาม  30  และ
ให้พิมพ์สัญลักษณ์ท้ายชื่อวิชาในกรณีต่อไปนี้ 

(*1) หมายถึง โอนผลการเรียน  
(*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
(*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน ซึ่งรวมทั้งเรียนซ้ า เรียนแทน 
(*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
(*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
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  32 “Credit” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนตาม 30 และจ านวนหนว่ยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   33 “Grade” ใหก้รอกระดับผลการเรียนของรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ลงทะเบียนตาม  30  เป็นตัวเลขตามระเบียบฯ ข้อ 44 หรือเป็นตัวอักษรตามระเบียบฯ ข้อ 45 
   34 “(1) × (2)”  ให้กรอกผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับผลการเรียนของรายวิชา 
ที่ลงทะเบียนตาม  30 

หน้าที่ 1 ส่วนที่ 3 
35 “Credits obtained pre semester” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชา 

ที่ลงทะเบียนตาม  30 ในแต่ละภาคเรียน ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป  
36 “Cumulative credits” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 

ตาม 30 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงภาคเรียนนั้น ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป 
         37 “G.P.A per semester”  ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน 

       38 “Cumulative G.P.A” ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงภาคเรียนนั้น 

หน้าที่ 1 ส่วนที่ 4 
   39 “Date of Leaving” ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และปีคริสตศักราช ที่หัวหน้า
สถานศึกษาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรืออนุมัติให้ลาออก หรือมีประกาศให้พ้นสภาพนักเรียน 
      ในกรณีที่ออกจากสถานศึกษาเพราะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วันที่ ชื่อเต็มของเดือน 
และปีคริสตศักราชของช่อง  39 “Date of Leaving” จะต้องตรงกับ 27 “Date of Completion”       
    40 “Reason for Leaving” ให้กรอกข้อความ “Complete the Program” ในกรณีที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร นอกจากนั้นให้กรอกข้อความ “Continue to study” (ศึกษาต่อที่อ่ืน)            
    41  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของหัวหน้างานทะเบียนพร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ 
โดยไม่ใช้ตัวย่อ แล้วให้หัวหน้างานทะเบียนลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นการรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายการต่าง ๆ   
    42 “Date...............” ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและปีคริสตศักราชที่หัวหน้างานทะเบียน
ลงลายมือชื่อ 
    43 ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้อ านวยการวิทยาลัย พร้อมค าน าหน้าชื่อหรือชั้นยศ  
โดยไม่ใช้ตัวย่อ แล้วให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นการรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรหรือศึกษาต่อที่อ่ืนแล้วแต่กรณี  
    44 “Date..............” ให้กรอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและปีคริสตศักราชที่ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ลงลายมือชื่อ 

หน้าที่ 2 ส่วนที่ 1  
    6 “Student’s Name” ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของนักเรียน พร้อมค าน าหน้าชื่อ หรือชั้นยศ  
โดยไม่ใช้ตัวย่อ   
   5  “Student No.” ให้กรอกเลขรหัสประจ าตัวของนักเรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
   1  “Transcript  Cert.  No...” ให้กรอกเลขที่ของ “Transcript  Cert. ..” ตามวิธีการที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด 
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หน้าที่ 2 ส่วนที่ 2  
   29  ให้กรอก “ปีการศึกษาและภาคเรียน” กลางช่องชื่อวิชา ดังตัวอย่าง 
   Academic year  2019  1st  Semester  
   Academic year  2019  2nd Semester 
   Academic year  2019  Summer Semester 
   Academic year  2020  1st   Semester  
   Academic year  2020  2nd  Semester 
   Academic year  2020  Summer Semester 
   Academic year  2021  1st     Semester  
   Academic year  2021  2nd  Semester 
    Academic year  2021  Summer Semester     
   ถ้าในปีการศึกษาใดไม่มีภาคเรียนฤดูร้อนก็ไม่ต้องกรอก 
   30 “Course Code” ให้กรอกรหัสวิชาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โอนผลการเรียนหรือ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เรียนปรับระดับคะแนน ซึ่งรวมทั้งเรียนซ้ า เรียนแทน ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
   31 “Course Title” ให้กรอกชื่อวิชารวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ลงทะเบียนตาม  30  และ
ให้พิมพ์สัญลักษณ์ท้ายชื่อวิชาในกรณีต่อไปนี้ 
   (*1) หมายถึง โอนผลการเรียน  
   (*2) หมายถึง เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
   (*3) หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน ซึ่งรวมทั้งเรียนซ้ า เรียนแทน 
   (*4) หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
   (*5) หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
   32 “Credit” ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนตาม  30  และจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   33 “Grade” ให้กรอกระดับผลการเรียนของรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ลงทะเบียนตาม  30  เป็นตัวเลขตามระเบียบฯ ข้อ 44 หรือเป็นตัวอักษรตามระเบียบฯ ข้อ 45 
   34 “(1) × (2)” ให้กรอกผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียน
ตาม 30 

 หน้าที่ 2 ส่วนที่ 3 
35 “Credits obtained pre semester” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชา 

ที่ลงทะเบียนตาม  30  ในแต่ละภาคเรียน ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป  
36 “Cumulative credits” ให้กรอกผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน 

ตาม  30  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงภาคเรียนนั้น ที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป โดยในภาคเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องตรงกับ  24  “หน่วยกิตท่ีได้” 
    37 “G.P.A per semester”  ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน 

38 “Cumulative G.P.A” ให้กรอกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึง 
ภาคเรียนนั้น โดยในภาคเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องตรงกับ  25  “ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม” 
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หน้าที่ 2 ส่วนที่ 4 
   45  “Notes.” ให้กรอกรายการอื่น ๆ ของนักเรียน ที่มิได้ระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว  
เช่น ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ การแสดง นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา การได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
การเป็นคนดี การเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
  ในกรณีที่มีการเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้กรอกเพ่ิมเติมในช่อง  45  ดังนี้ “The courses with the “N.Cr” result of totally ..…. credits are the non-credit 
courses required for completion. 
 

--------------------------------------------------------------------- 


