
  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช 2546 
พ.ศ. 2547 

 
  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการมคีําสั่งใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง พุทธศักราช   
2546 แลว  จึงสมควรออกระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการจงึวางระเบยีบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการประเมินผลการเรยีน  
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547” 
  ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตปการศกึษา  2546  เปนตนไป 
  ขอ 3.  ตั้งแตวนัที่ใชระเบยีบนี้  ใหยกเลิก บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด            
ในสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้  และใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4.  ใหดําเนินการประเมนิผลการเรียนตามระเบียบนีใ้นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา       
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
  ขอ 5.  ในระเบียบนี ้
  “ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง”  เรียกชื่อยอวา  “ปวส.”  หมายความวา  การศึกษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หลังจากหลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  "นักศึกษา"  หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร    
วิชาชีพช้ันสูง   สําหรับผูที่เรียนอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี ตองขึ้นทะเบยีนเปนนกัศึกษาและทําสัญญาการฝก
อาชีพกับสถานประกอบการดวย 
  “ภาคเรียน”   หมายความวา   ภาคเรียนปกติ  มี 2 ภาคเรียนตอปการศึกษา 
  “ภาคเรียนฤดรูอน”  หมายความวา  ชวงเวลาที่จัดใหเรียน หรือฝกปฏิบัติในระหวาง 
ภาคฤดูรอน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคเรยีนฤดูรอนในสถานศึกษาของ 
กระทรวงศกึษาธิการ  และในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม     
  “สถานศึกษา”   หมายความวา    สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบตัร         
วิชาชีพช้ันสูง  กระทรวงศกึษาธิการ 
  “หัวหนาสถานศึกษา”  หมายความวา  ครูใหญ  อาจารยใหญ หรือ  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 
         / “หนวยงานตนสังกัด”… 
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  “หนวยงานตนสังกัด”   หมายความวา   หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จดัการศึกษา ตาม   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงอยูในสังกัด  หรือในความควบคมุดูแล 
  “สถานฝกงานอาชีพ”   หมายความวา   สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ    
และแหลงวิทยาการซึ่งรับนักศึกษาเขาฝกงาน 
  “สถานประกอบการ”   หมายความวา   สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ    
และแหลงวิทยาการที่เขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคกีับสถานศึกษา 
  “มาตรฐานการอาชีวศึกษา”  หมายความวา  ขอกําหนดในการจัดอาชวีศึกษาเพื่อใชเปน
เกณฑในการกาํกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมนิผล และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
  “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา  ขอกําหนดในการจดัการเรียนการสอน  เพื่อใชเปน 
เกณฑในการกาํกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานกังาน    
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  “อาชีวศึกษาระบบทวภิาค”ี  หมายความวา  การจัดอาชีวศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดย
ความรวมมือระหวางสถานศึกษา  และสถานประกอบการ  กําหนดใหมีการเรียนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ
พื้นฐานบางสวนที่สถานศึกษา  และฝกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ 
  “ผูควบคุมการฝก”  หมายความวา  ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน 
กับสถานศึกษา  ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักศกึษา             
ในสถานประกอบการ 
  "ครูฝก"   หมายความวา  ผูทําหนาที่  สอน  ฝก  อบรมในสถานประกอบการ 
  “การฝกอาชีพ”   หมายความวา   การเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
  “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความวา   คณะกรรมการผูทําหนาที่                          
รับผิดชอบในการอํานวยการ  ติดตาม  และกํากับดูแลมาตรฐานนักเรยีน  นักศกึษา 
  ขอ 6.  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ 
และใหมีอํานาจตีความและวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏบิัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  1 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 

  ขอ 7.  ใหสถานศึกษา  สถานฝกงานอาชพี  และสถานประกอบการ  มีหนาที่และรับผิดชอบ
ในการประเมนิผลการเรียน 
  ขอ 8.  ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต  จํานวนหนวยกิตของ        
แตละรายวิชาใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
         / ขอ 9. ใหสถานศึกษา… 
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  ขอ 9.  ใหสถานศึกษา  และสถานประกอบการทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา         
เมื่อส้ินภาคเรียน  หรือเมื่อส้ินสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทกุรายวิชา 
  ขอ 10.  ใหหนวยงานตนสังกดัรวมกับสถานศึกษา  ดําเนนิการสงเสริมคุณภาพและ     
ควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

หมวด  2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 

  ขอ 11.  การประเมินผลการเรียนเปนรายวชิา  ใหดําเนินการประเมินตามสภาพจริงตอเนื่อง
ตลอดภาคเรียนดานความรู ความสามารถและเจตคตจิากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงานที่   
มอบหมาย ซ่ึงครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาวิชาโดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความ           
เหมาะสม 
  ใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการ  
ประเมินแตละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย  ในอัตราสวนตามความสําคัญของแตละกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย 
  ใหดําเนินการประเมินผลการเรียนนักศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี จากการปฏิบัติงานจริง       
ในสถานประกอบการ  ตามวิธีการที่ครูฝกและอาจารยนิเทศการฝกงานกําหนด 
  ขอ 12.  ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรยีนในแตละรายวิชา และรายวิชาปรับพื้นฐาน 
วิชาชีพ  ดังตอไปนี ้
   4.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยีย่ม 
   3.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
   3.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑด ี
   2.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
   2.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
   1.5 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
   1.0 หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
   0 หมายถึง  ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา 
  ขอ 13.  รายวชิาใดที่แสดงระดับผลการเรยีนตามขอ 12. ไมได  ใหใชตัวอักษรตอไปนี้  
   ข.ร.   หมายถึง   ขาดเรียน  ไมมีสิทธิเขารับการประเมินสรุปผลการเรียน         
เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพจิารณาแลวเหน็วาไมใชเหตสุุดวิสัย 
   ข.ป.   หมายถงึ   ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตผุลสมควร 
 
         / ขส. หมายถึง…         
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   ข.ส.   หมายถึง   ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแลว
เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 
   ถ.ล.   หมายถงึ   ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด  โดยสถานศึกษาพจิารณาแลว    
เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร 
   ถ.น.   หมายถงึ   ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
   ถ.พ.   หมายถงึ   ถูกสั่งพักการเรียนในระหวางที่มกีารประเมินสรุปผลการเรียน 
      ท.   หมายถึง   ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา 
   ม.ส.   หมายถึง   ไมสมบูรณ  เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้ง  
และหรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด ดวยเหตุจําเปนอันสุดวิสัย 
   ม.ท.   หมายถงึ   ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนที่ขาด
ของรายวิชาทีไ่มสมบูรณภายในภาคเรียนถัดไป 
      ผ.   หมายถึง   ไดเขารวมกจิกรรมตามกําหนด  และผลการประเมินผาน 
   ม.ผ.   หมายถึง   ไมเขารวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผาน  หรือผลการ
ประเมินการเรยีนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไมผาน  หรือ        
ไมไดทําการประเมินผลการเรียน 
   ม.ก.   หมายถงึ   การเรียนโดยไมนบัจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จ       
การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผาน 
  ขอ 14.  ในกรณีตอไปนีใ้หตดัสินผลการเรียนเปนระดับ 0 (ศูนย) เฉพาะรายวชิา 
   (1)  มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา (ไมผาน) 
   (2)  ได  ข.ร. 
   (3)  ได  ข.ป. 
   (4)  ได  ข.ส. 
   (5)  ได  ถ.ล. 
   (6)  ได  ถ.พ. 
   (7)  ได  ท. 
   (8)  ได  ม.ท. 
  ขอ 15.  นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมาย          
ใหทําในรายวชิาใด  ใหพิจารณาโทษตามสถานความผิด  ดังนี ้
   (1)  ใหไดคะแนน 0 (ศูนย)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ 
   (2)  ใหไดระดบัผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น  หรือ 
   (3)  ใหไดระดบัผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น  และตัดคะแนน      
ความประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากําหนด 
         / ขอ 16. การคํานวณ… 
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  ขอ 16.  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  ใหปฏิบัติดังนี ้
   (1)  ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวชิากับระดับ
ผลการเรียน  หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  คิดทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ 
   (2)  ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย   จากรายวิชาทีไ่ดระดับผลการเรียนตาม    
ขอ 14. และขอ 16. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา  เรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนสุดทายและนับจํานวน
หนวยกิตมาเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว 
   (3)  ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
        (ก)  คาระดบัคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรยีน  คํานวณจากรายวิชาทีไ่ดระดับผล  
การเรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ  
        (ข)  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได
ระดับผลการเรียนตาม (2) ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป 
  ขอ 17.  ผูที่ได  ม.ส.  เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้ง  ตองรับการ
ประเมินทดแทนสวนที่ขาดภายใน 10 วัน  นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากพนกําหนดนี ้                
ใหถือวาไมสามารถเขารับการประเมินทดแทน (ม.ท.)   ยกเวนมีเหตจุําเปนอันสุดวิสัย  ใหสถานศึกษา  หรือ
สถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป  ทั้งนี้  ใหประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไมสมบูรณใหแลวเสร็จ
ภายในภาคเรียนถัดไป 
  ผูที่ได  ม.ส.  เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตาม
กําหนดสงงานนั้นใหสมบูรณภายใน 10 วนั นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากพนกําหนดให
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการทําการตัดสินผลการเรียน  ยกเวนมีเหตุจําเปนอนัสุดวิสัย  ให         
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
  ในกรณีนี้ใหผูสอนหรือครูฝกรายงานใหหวัหนาสถานศกึษาหรือผูควบคุมการฝกทราบ    
ทุกราย 
  ขอ 18.  นักศึกษาตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน   
ครบทุกรายวิชา   ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน  หรือ  
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 
  ขอ 19.  ใหระดับผลการประเมิน  ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนี้ 
   ผาน       หมายถึง   ผลการประเมินผานเกณฑ 
   ไมผาน  หมายถึง   ผลการประเมินไมผานเกณฑ 
 
 

       / หมวด  3 การตัดสิน… 
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หมวด  3 
การตัดสินผลการเรียน 

 

  ขอ 20.  การตัดสินผลการเรียนใหเปนไปตามนัย  ดังนี ้
   (1)  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา 
   (2)  รายวิชาทีม่ีผลการเรียนตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไป  ถือวาประเมินผานและใหนับ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 
   (3)  เมื่อไดประเมินผลการเรยีนแลว ปรากฏวาผลการเรียนไมผานเกณฑขั้นต่ํา (0)  
ตามขอ 14. ถาเปนรายวิชาบงัคับที่กําหนดใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา  และสาขางาน  ใหเรียน
ซํ้ารายวิชานั้น  ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรยีนซ้ํา  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได 
  ในกรณีที่ใหเรียนรายวิชาอื่นแทนใหลงหมายเหตใุน รบ.1  ปวส.  วาใหเรียนแทน                
รายวิชาใด 
  ขอ 21.  การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 
ช้ันสูง  พุทธศักราช 2546  ใหถือตามเกณฑตอไปนี ้
   (1)  ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามญั  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือก
เสรี  ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา  และสาขางาน 
   (2)  ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง  ที่กําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาแตละประเภทวชิา สาขาวิชา  และสาขางาน 
   (3)  ไดคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
   (4)  ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห  ครบ 3      
ภาคเรียน   โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน  
และตองผานจดุประสงคสําคัญของกิจกรรม 
        หากนกัศึกษามีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ํากวารอยละ 60 ของเวลาที่จัด       
กิจกรรมในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย  ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันเปนราย ๆ ไป 
        เมื่อนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใด  ใหบันทึกชื่อ     
กิจกรรม  และตัวอักษร  "ผ"  ในระเบยีนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซ่ึงหมายถึง  "ผาน"  หากนักศกึษา   
ไดเขารวมปฏบิัติกิจกรรมไมครบถวน  หรือไมไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเลย  ใหสถานศึกษาพจิารณามอบงาน  
หรือกิจกรรมในสวนที่นกัศึกษาผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ  ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร 
        สําหรับนักศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี  การเขารวมกิจกรรมที่สถาน-
ประกอบการจดัขึ้นถือวา  มีผลตามความใน ขอ 21 (4) 
 
        / ขอ.22. ใหหวัหนา… 
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  ขอ 22.  ใหหวัหนาสถานศึกษา  เปนผูอนุมตัิผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตาม                     
หลักสูตรสําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝกปฏบิัติในสถานประกอบการ  ใหครูฝกและอาจารยนิเทศการฝกงาน      
รวมกันประเมนิผลการเรียน 
  ขอ 23.  นักศึกษาผูใดประสงคจะเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดบัผลการเรียนต่ํากวา 2  หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน ถาเปนรายวิชาเลือก  เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้น     
ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร 
  การเรียนซ้ํารายวิชา  ใหนับจาํนวนหนวยกติสะสมเพียงครั้งเดียว  สวนการเรียนแทนให
นับเฉพาะจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม 
  การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณนีี้  จะกระทําเมื่อนักศึกษาไดระดับผลการเรียน        
ตั้งแต  2 ขึ้นไปเทานั้น 
  รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดบัผลการเรียน        
ต่ํากวา  2  ตามเดิม  ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 15 (2)  และขอ 15 (3)  แหงระเบยีบนี ้
  ขอ 24.  ตามนัยแหงขอ 23. การคิดคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถาเปนรายวิชาที่เรียนซ้ํา     
ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพยีงครั้งเดียว  สวนการเรียนรายวชิาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวน     
หนวยกิต ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตวัหาร 
  ขอ 25.  เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 40 หนวยกิต  
และไดรับการประเมินใหมแลว  หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75  ใหสถานศึกษาพจิารณาวา   
ควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนกัศึกษา 
  เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 80 หนวยกิต  และไดรับการ
ประเมินใหมแลว  หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียน 
ตอไปหรือใหพนสภาพนักศกึษา 
  ขอ 26.  นักศึกษาที่ไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติ  เรียนซ้าํ  หรือเรียนแทนรายวิชาทีไ่ดระดับ  
ผลการเรียน 0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนต่ํากวา 2  หรือเทียบโอนผลการเรียนรูมาเปนเวลารวม 6 ภาคเรียน
แลว  แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่กําหนดไวในขอ 21.  ใหสถานศึกษาพิจารณาวา
ควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนกัศึกษา  ทั้งนี้ตองไมเกิน 4 ปการศึกษานับตั้งแตวันขึ้นทะเบยีนเปน 
นักศึกษา  โดยไมนับภาคเรยีนที่ลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งพักการเรียน 
 
 

        /  หมวด  4 การเทียบโอน… 
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หมวด  4 
การเทียบโอนผลการเรียนรู 

 

  ขอ 27.  การโอนผลการเรียนสําหรับนักศกึษาจากสถานศึกษา ซ่ึงใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  ใหสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวชิา นอกจาก 
รายวิชาที่ไดระดับผลการเรยีนต่ํากวา 2  สถานศึกษาจะรบัโอนหรือจะทําการประเมนิใหมจนเห็นวาไดผล        
การเรียนถึงเกณฑมาตรฐานแลว  จึงรับโอนรายวิชานั้นกไ็ด 
  ขอ 28.  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง
ของสถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ  สถานศึกษาเอกชน หรือหนวยงานของราชการ                   
ไดตามเงื่อนไข  ดังนี ้
   (1)  เปนรายวชิาหรือกลุมวชิาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวา 
รอยละ 60  และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาทีร่ะบุไวในหลกัสูตรที่ใชระเบียบนี ้
   (2)  รายวิชาทีไ่ดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียน
ทําการประเมนิใหม  ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานัน้ 
   (3)  รายวิชาทีไ่ดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป  สถานศึกษาจะรับโอน          
ผลการเรียน หรือจะทําการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานัน้กไ็ด 
  ขอ 29.  สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒ ิ
ไมต่ํากวาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดยีวกนั  แต            
เรียกชื่อเปนอยางอื่นของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาเอกชน  หรือ 
หนวยงานของราชการ  ไดตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
   (1)  เปนรายวชิาหรือกลุมวชิาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวา         
รอยละ 60  และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาทีร่ะบุไวในหลกัสูตรที่ใชระเบียบนี ้

(2) เปนรายวิชาทีไ่ดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป  สถานศึกษาจะรับโอนผล 
การเรียนหรือจะทําการประเมินใหม  แลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได 
  ขอ 30.  ถามีระเบียบ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียน  
หรือการถายโอนผลการเรียน  ใหถือปฏิบตัิตามนั้น 
  ขอ 31.  การบันทึกผลการเรียนตามขอ 27.  ขอ 28.  และขอ 29.  ลงในระเบียนแสดง                
ผลการเรียน  ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546  
โดยแสดงหมายเหตวุาเปนรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสตูรอื่นหรือจากการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  
รหัสวิชาใด  ยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ  
  ขอ 32.  สถานศึกษาจะอนุญาตใหนกัศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอืน่ที่ใช
หรือไมใชหลักสูตรเดียวกัน  แตมีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวารายวิชาทีน่ักศึกษา 
         / ตองเรียน… 
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ตองเรียนในสถานศึกษาแหงเดิม  แมรหัสวชิาหรือช่ือรายวิชาจะไมตรงกันก็ได  โดยใหสถานศึกษาพิจารณา
รายละเอียดเกีย่วกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลง
รวมกันในการจัดสอนและรบัโอนผลการเรียน 
  ขอ 33.  ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนกัศึกษาไปเรยีนจากสถานศึกษาแหงอืน่                        
ตามขอ 32. ใหสถานศึกษาพจิารณารับโอนผลการเรียนดังนี้ 
   (1)  รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป  หรือ 
   (2)  รายวิชาทีไ่ดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2  ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียน
ทําการประเมนิใหม  ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานัน้ 
  ทั้งนี้  ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนญุาตใหไปเรยีน 
  การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ใหใชรหัสวิชา  และชื่อรายวิชา
ของหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 โดยระบุวารับโอนจากสถานศึกษาแหงอื่น          
รหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ  
  ขอ 34.  กรณีทีม่ีการประเมินใหมตามขอ 27.  ขอ 28.  ขอ 29.  และขอ 33.  ระดับผลการเรียน
ใหเปนไปตามที่ไดจากการประเมิน  แตตองไมสูงไปกวาเดิม 
  ขอ 35.  นักศึกษาที่มีประสบการณในงานอาชีพ  หรือฝกงานในสถานฝกงานอาชีพ  หรือ
ทํางานในอาชพีนั้นอยูแลว  หรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียน หรือเขาเรียนแลว 
แตขอ ไปเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานฝกงานอาชีพ  จะขอประเมินเทยีบโอนความรูและประสบการณ          
เพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได  
  ถาผลการประเมินไมผาน  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกตใินภาคเรียนนั้น หรือ 
ขอประเมินเทยีบโอนความรูและประสบการณในภาคเรยีนตอไป 
  ขอ 36.  นักศึกษาที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ 25.  หรือขอ 26.  แลวสอบ 
เขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได  ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ 
รายวิชาทีย่ังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้  และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป 
  ขอ 37.  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุมวิชา  หรือขอเทียบโอนความรู
และประสบการณตามขอ 27.  ขอ  28.  ขอ 29.  และขอ 36.  ตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชา  ในสถานศึกษา
แหงหลังสุดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 
 
 

        / หมวด  5 หนาท่ี… 
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หมวด  5 
หนาท่ีของสถานศึกษา 

 

  ขอ 38.  สถานศึกษาตองจดัใหมีเอกสารการศึกษา  ดังตอไปนี ้
   (1)  ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตวันกัศึกษาตามแบบที่กําหนดทายระเบยีบนี้
ซ่ึงใชช่ือยอวา  "รบ.1  ปวส."  และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 
   (2)  แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  (รบ.2  ปวส.)  ตามแบบที่แนบทายระเบยีบนี้  สงตัวจริงใหสํานักงานตนสังกัด  และเก็บรักษา
สําเนาไวที่สถานศึกษาตลอดไป 
   (3)  ประกาศนยีบัตร  และวฒุิบัตร  ตามแบบที่กําหนดทายระเบยีบนี ้
   (4)  สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกบัการประเมินผลการเรียน      
ในแบบอืน่นอกเหนือจาก  รบ.1  ปวส.  และ  รบ.2  ปวส.  สมุดบันทึกการฝกงาน  หรือสมุดบันทึก             
การปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา 
   (5) ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่
กําหนดทายระเบียบนี ้
  ขอ 39.  ใหสถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักศึกษา  ใหนกัศึกษาและผูปกครองทราบ 
ทุกภาคเรียน 
  ขอ 40.  ใหสถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน  และประกาศนยีบัตรแกนกัศึกษา 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
  ขอ 41.  ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคาํตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรยีน       
ไวเปนเวลาไมนอยกวาสองปการศึกษา 
 

หมวด  6 
ใบรับรองผลการเรียน 

 

  ขอ 42.  ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1  ปวส.)  เปนเอกสารรับรอง 
ผลการเรียนแทนใบสุทธิ  และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและใบรับรอง 
ของสถานศึกษา 
  ขอ 43.  การทําสําเนา  รบ.1  ปวส.  จะใชวธีิถายเอกสาร  หรือเขียนขึ้นใหมก็ได 
  ใหหวัหนางานทะเบยีน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทน  ลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนา  พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนา 
  ถาหัวหนาสถานศึกษาไมอาจลงลายมือช่ือในตนฉบับและสําเนาของ รบ.1 ปวส. ได            
ใหผูรักษาการในตําแหนงหวัหนาสถานศกึษาลงลายมือช่ือแทน 
         / ขอ.44. ถานักศึกษา… 
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  ขอ 44.  ถานักศึกษาตองการใบรับรองสภาพการเปนนกัศกึษา  หรือใบรบัรองผลการเรียน
จากสถานศึกษา  สถานศึกษาจะออกใบรบัรองสภาพการเปนนักศกึษา  หรือใบรับรองผลการเรียน  หรือ
สําเนา   รบ.1 ปวส. ใหก็ได  ใบรับรองนี้มีอายุเพยีง 60 วนั  และใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายไุวดวย 
  ถานักศึกษาตองการใหรับรองพื้นความรูระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ   สถานศึกษาจะถายสําเนา  ปพ. 1 ป  หรือ ปพ.1 ปวช.   และรับรองสําเนาใหไปก็ได 
 

หมวด 7 
การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรบัพื้นฐานวิชาชีพ 

 

  ขอ 45.  การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ  ใหปฏิบตัิเชนเดยีวกับ      
การประเมินผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง โดยนาํระดับผลการเรียน 
ที่ไดมาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม  เพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  

หมวด  8 
บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ 46.  ใหใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540  พ.ศ. 2542  กับนักศกึษาที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 พ.ศ. 2540  นักศึกษาที่เรียนตามหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง             
พุทธศักราช 2540 (เพิ่มเติม 2541)  และนกัศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2540  (เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2545)  ไปจนกวานกัศึกษาผูนั้นจะเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร     
  ขอ 47.  สถานศึกษาใดที่ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  กอนระเบียบนี้ใชบังคบัใหถือวามีผลสมบูรณตามระเบียบนี ้
 
   ประกาศ   ณ   วันที ่   พ.ศ.  2547 
 
 
 
 

   (นายอดิศัย  โพธารามิก) 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักเกณฑการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2546 

พ.ศ. 2547 
 

  

 1.  นักศึกษาทีป่ระสงคจะขอประเมินเทยีบโอนความรูหรือประสบการณ  ตองลงทะเบียนเพื่อ
ประเมินเทยีบโอนความรูและประสบการณ  ตามวนั เวลา ที่สถานศึกษากําหนด โดยชําระเงินคาลงทะเบียน
ตามระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวของกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษา  และตองไดรับความเหน็ชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษา  หรือผูควบคุมการฝก  แลวแตกรณ ี
 2.  นักศึกษาจะตองนําหลักฐานที่เชื่อถือไดวา  ไดผานการศึกษาอบรม  หรือฝกงาน  หรือทํางาน     
หรือมีอาชีพในรายวิชาที่ขอประเมินเทยีบโอนความรูและประสบการณไปแสดงประกอบ การลงทะเบียน
สอบ  กอนชําระเงินเพื่อลงทะเบียนประเมนิ 
 3.  ใหสถานศกึษามอบหมายใหคณะกรรมการประเมินความรูและประสบการณ ซ่ึงประกอบดวย
หัวหนาแผนกวิชา  หรือหวัหนาคณะวิชา  ผูสอนหรือครูฝกในสาขางานนี้  และผูเชีย่วชาญดานวิชาชีพ               
รวมกันแลวไมนอยกวา 3 คน  เปนผูจัดทํา  เครื่องมือประเมินใหครอบคลุมมาตรฐานและเนื้อหาวิชา 
ที่สําคัญในแตละบทเรียน  หรือแตละเรื่องของรายวิชา   พรอมกับกําหนดเกณฑการประเมินและเกณฑ 
การตัดสินผลการประเมินไวดวย  โดยใชเกณฑ เชนเดยีวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษา 
 4.  คณะกรรมการประเมินควรดําเนนิการใหสอดคลองกับการเรียนการฝกของรายวิชาดังกลาว  
หากรายวิชานัน้มีเฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ  ใหประเมินอยางเดยีว  ถามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
รวมกัน  ใหประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไป  บางสวนอาจประเมนิเชนเดยีวกับ 
การประเมินผลการเรียนรายวิชา  ในสถานศึกษาโดยอนุโลม 
 5.  กําหนดเวลาทําการประเมนิรายวิชา  ตามขอ 4.  ไมนอยกวาเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 6.  สถานศึกษา กําหนดวนั  เวลา  สถานที่ประเมิน  และแจงใหนักศกึษาทราบลวงหนา 
 7.  การขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณจะกระทําในภาคเรียนเดยีวกันทั้งหมด  หรือ
จะขอประเมนิในแตละภาคเรียน  จนหมดหรือครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดให  หรือจะขอประเมิน
เปนบางรายวชิาเทานั้นกไ็ด 
 8.  การประเมนิเทียบโอนดังกลาวใหเปนไปตามความสมัครใจของนักศึกษาแตละราย   
 
 
 
 
 
 


