ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
พ.ศ. 2547
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรใหแกไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546 ใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหดําเนินการประเมินผลการเรียนตามระเบียบนี้ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ขอ 5. ในระเบียบนี้
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” เรียกชื่อยอวา “ปวช.” หมายความวา การศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ป หลังจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
“นักเรียน” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สําหรับผูที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตองทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการดวย
“ภาคเรียน” หมายความวา ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนตอปการศึกษา
“ภาคเรียนฤดูรอน” หมายความวา ชวงเวลาที่จัดใหเรียน หรือฝกปฏิบัติในระหวาง
ภาคฤดูรอน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในชวงปดภาคเรียนกลางปโดยอนุโลม
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ
/ หัวหนาสถานศึกษา…
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“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือ ผูอํานวยการสถานศึกษา
“หนวยงานตนสังกัด” หมายความวา หนวยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอยูในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
“สถานฝกงานอาชีพ” หมายความวา สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหลงวิทยาการซึ่งรับนักเรียนเขาฝกงาน
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
และแหลงวิทยาการที่เขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดในการจัดอาชีวศึกษาเพื่อใชเปน
เกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา ขอกําหนดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช
เปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความวา การจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
โดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ กําหนดใหมีการเรียนภาคทฤษฎีหรือ
ภาคปฏิบัติ พื้นฐานบางสวนที่สถานศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
“ผูควบคุมการฝก” หมายความวา ผูที่สถานประกอบการมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของนักเรียน
ในสถานประกอบการ
“ครูฝก” หมายความวา ผูทําหนาที่ สอน ฝก อบรมในสถานประกอบการ
“การฝกอาชีพ” หมายความวา การเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความวา คณะกรรมการผูทําหนาที่
รับผิดชอบ ในการอํานวยการ ติดตาม และกํากับดูแลมาตรฐานนักเรียน นักศึกษา
ขอ 6. ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ขอ 7. ใหสถานศึกษา สถานฝกงานอาชีพ และสถานประกอบการ มีหนาที่และรับผิดชอบ
ในการประเมินผลการเรียน
ขอ 8. ใหประเมินผลการเรียนเปนรายวิชาตามระบบหนวยกิต จํานวนหนวยกิตของ
แตละรายวิชาใหถือตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
/ ขอ 9. ใหสถานศึกษา…
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ขอ 9. ใหสถานศึกษา และสถานประกอบการทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
ขอ 10. ใหหนวยงานตนสังกัดรวมกับสถานศึกษา ดําเนินการสงเสริมคุณภาพและ
ควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา
หมวด 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ขอ 11. การประเมินผลการเรียนเปนรายวิชา ใหดําเนินการประเมินตามสภาพจริงตอเนื่อง
ตลอดภาคเรียนดานความรู ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาวิชาโดยใชเครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความ
เหมาะสม
ใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการ
ประเมิน แตละกิจกรรม และงานที่มอบหมายในอัตราสวนตามความสําคัญของแตละกิจกรรมหรือ
งานที่มอบหมาย
ใหดําเนินการประเมินผลการเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝกและอาจารยนิเทศการฝกงานกําหนด
ขอ 12. ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา ดังตอไปนี้
4.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก
3.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดี
2.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช
2.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช
1.5 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑออน
1.0 หมายถึง
ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก
0
หมายถึง
ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
ขอ 13. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามขอ 12. ไมได ใหใชตัวอักษรตอไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไมมีสิทธิเขารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
/ ข.ส. หมายถึง…
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ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณา
แลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแลว
เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหวางที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา
ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุก
ครั้ง และหรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนดดวยเหตุจําเปนอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไมสมบูรณภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผาน
ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผาน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผาน
ขอ 14. ในกรณีตอไปนี้ใหตัดสินผลการเรียนเปนระดับ 0 (ศูนย) เฉพาะรายวิชา
(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 หรืองานที่มอบหมายให
ทําในรายวิชาใด ใหพิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้
(1) ใหไดคะแนน 0 (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(2) ใหไดระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น หรือ
(3) ใหไดระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความ
ประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากําหนด
/ ขอ.16. การคํานวณ…
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ขอ 16. การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับ
ระดับผลการเรียน หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหนงไม
ปดเศษ
(2) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตาม
ขอ 14. และขอ 15. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนสุดทายและนับจํานวน
หนวยกิตมาเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ไดระดับผล
การเรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและ
ไดระดับผลการเรียนตาม (2) ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป
ขอ 17. ผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้ง ตองรับการ
ประเมินทดแทนสวนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพนกําหนดนี้ใหถือวา
ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเวนมีเหตุจําเปนอันสุดวิสัย ใหสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้ ใหประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไมสมบูรณใหแลวเสร็จ
ภายในภาคเรียนถัดไป
ผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชา
ตามกําหนดสงงานนั้นใหสมบูรณภายใน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพนกําหนด
ใหสถานศึกษา หรือสถานประกอบการทําการตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุจําเปนอันสุดวิสัย
ใหสถานศึกษาหรือ สถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ในกรณีนี้ ใหผูสอนหรือครูฝกรายงานใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูควบคุมการฝกทราบ
ทุกราย
ขอ 18. นักเรียนตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา 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 ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไป ถือวาประเมินผานและใหนับ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
(3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย (0)
ตามขอ 14 (1) ใหรับการประเมินใหมได 1 ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกําหนด
ไมเกิน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา เวนแตมีเหตุจําเปนอันสุดวิสัย หากประเมินใหมไม
ผาน ถาเปนรายวิชาบังคับที่กําหนดใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเรียนซ้ํา
รายวิชานั้น ถาเปนรายวิชาเลือก จะเรียนซ้ํา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
(4) การประเมินใหม ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน 1
(5) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย)
ตามที่กําหนดไวในขอ 14 (2) ถึง 14 (8) ขอ 15 (2) และ ขอ 15 (3) ถาเปนรายวิชาบังคับที่กําหนด
ใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น ถาเปนรายวิชาเลือก
จะเรียนซ้ํา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
ในกรณีที่ใหเรียนรายวิชาอื่นแทนใหลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. วาใหเรียนแทน
รายวิชาใด
ขอ 21. การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
(1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(2) ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง ที่กําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
(4) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
ครบ 5 ภาคเรียน โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละ
ภาคเรียน และตองผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม
หากนักเรียนมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ํากวารอยละ 60 ของเวลาที่จัด
กิจกรรม ในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันเปนราย ๆ ไป
/ เมื่อนักเรียน…
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เมื่อนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใด ใหบันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร "ผ" ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง "ผาน" หาก
นักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน หรือไมไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเลย ใหสถานศึกษา
พิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียนผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวน
ภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือวามีผลตามความใน (4)
ขอ 22. ใหหัวหนาสถานศึกษา เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการใหครูฝกและอาจารยนิเทศการฝกงาน
รวมกันประเมินผลการเรียน
ขอ 23. นักเรียนผูใดประสงคจะเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้น
ใหสถานศึกษา หรือสถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
การเรียนซ้ํารายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนแทน
ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียน
ตั้งแต 2 ขึ้นไปเทานั้น
รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดับผลการเรียน
ต่ํากวา 2 ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 15 (2) และ 15 (3)
ขอ 24. ตามนัยแหงขอ 23 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปนรายวิชาที่เรียนซ้ํา
ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร
ขอ 25. เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 40 หนวยกิต
และไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 ใหสถานศึกษาพิจารณา
วา ควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 75 หนวยกิต และไดรับการ
ประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียน
ตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
เมื่อไดลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 100 หนวยกิต และไดรับการ
ประเมินใหมแลว หากไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียน
ตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
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ขอ 26. นักเรียนที่ไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติ ประเมินใหมหรือเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู
มาเปนเวลารวม 8 ภาคเรียนแลว แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่กําหนดไวใน
ขอ 21. ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน ทั้งนี้ตองไมเกิน
6 ปการศึกษา นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน โดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน หรือ
ถูกสั่งพักการเรียน
หมวด 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู
ขอ 27. การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษา ซึ่งใชหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใหสถานศึกษาที่รับนักเรียนเขาเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชา
ที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียน
ถึงเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 28. ในกรณีที่นักเรียนยายสถานศึกษา ถานักเรียนมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
(ไมผาน) ในรายวิชาใด และมีสิทธิไดรับการประเมินใหมตามที่กําหนดไวในระเบียบ วาดวยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรนี้ ใหสถานศึกษาที่นักเรียนเรียนอยูกอนดําเนินการประเมินใหมใหแกนักเรียนผูนั้น
เวนแตมีเหตุจําเปนอันสุดวิสัยใหสถานศึกษาที่รับเขาเรียนดําเนินการประเมินใหมได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาที่รับเขาเรียนเปนราย ๆ ไป
ขอ 29. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของสถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหนวยงานของราชการ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดตามเงื่อนไขดังนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวา
รอยละ 60 และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่ใชระเบียบนี้
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียน
ทําการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับโอนรายวิชานั้น
(3) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอน
ผลการเรียน หรือจะทําการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 30. สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ ไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน แตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหนวยงาน
ของราชการไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
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(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ํากวา
รอยละ 60 และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่ใชระเบียบนี้
(2) เปนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะทําการประเมินใหม แลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 31. ถามีระเบียบ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียน
หรือการถายโอนผลการเรียน ใหถือปฏิบัติตามนั้น
ขอ 32. การบันทึกผลการเรียนตามขอ 27. ขอ 29. และขอ 30. ลงในระเบียนแสดงผล
การเรียนใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยแสดง
หมายเหตุวาเปนรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเวนมี
ขอกําหนดเฉพาะ ในเรื่องนั้น ๆ
ขอ 33. สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่นที่ใช
หรือไมใชหลักสูตรเดียวกัน แตมีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวารายวิชาที่นักเรียน
ตองเรียนในสถานศึกษาแหงเดิม แมรหัสวิชาหรือชื่อรายวิชาจะไมตรงกันก็ได โดยใหสถานศึกษา
พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และใหสถานศึกษาทั้งสองแหง
ทําความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน
ขอ 34. ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่น
ตามขอ 33. ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป หรือ
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ํากวา 2 สถานศึกษาจะรับโอนหรือทําการ
ประเมินใหม เมื่อเห็นวาไดผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจงใหนักเรียนทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชา และชื่อรายวิชา
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยระบุวารับโอนจากสถานศึกษาแหงอื่น
รหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ขอ 35. กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ 27. ขอ 29. ขอ 30. และขอ 34. ระดับ
ผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการประเมิน แตตองไมสูงไปกวาเดิม
ขอ 36. นักเรียนที่มีประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานฝกงานอาชีพ
หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียนหรือเขาเรียน
แลวแตขอไปเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานฝกงานอาชีพ จะขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ
เพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได
ถาผลการประเมินไมผาน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือ
ขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนตอไป
/ ขอ 37. นักเรียน…
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ขอ 37. นักเรียนที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ 25. หรือขอ 26. แลวสอบ
เขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได ใหสถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะ
รายวิชาที่ยังปรากฎอยูในหลักสูตรนี้ และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป
ขอ 38. นักเรียนที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุมวิชา หรือขอเทียบโอนความรู
และประสบการณ ตามขอ 27. ขอ 29. ขอ 30. และ ขอ 37. ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
แหงหลังสุดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
หมวด 5
หนาที่ของสถานศึกษา
ขอ 39. สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักเรียนตามแบบที่กําหนดทายระเบียบ
นี้ซึ่งใชชื่อยอวา "ปพ.1 ปวช." และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
(2) แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปพ.3 ปวช.) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บรักษาไวตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(4) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนใน
แบบอื่นนอกเหนือจาก ปพ.1 ปวช. และ ปพ.3 ปวช. สมุดบันทึกการฝกงาน หรือสมุดบันทึก
การปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักเรียน
(5) ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่
กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 40. ใหสถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักเรียน ใหนักเรียนและผูปกครองทราบ
ทุกภาคเรียน
ขอ 41. ใหสถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียน และประกาศนียบัตรแกนักเรียนโดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ 42. ใหสถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียน
ไวเปนเวลา ไมนอยกวาสามปการศึกษา
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หมวด 6
ใบรับรองผลการเรียน
ขอ 43. ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ปวช.) เปนเอกสารรับรองผล
การเรียนแทนใบสุทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและใบรับรอง
ของสถานศึกษา
ขอ 44. การทําสําเนา ปพ.1 ปวช. จะใชวิธีถายเอกสาร หรือเขียนขึ้นใหมก็ได
ใหหัวหนางานทะเบียน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทน ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนา พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนา
ถาหัวหนาสถานศึกษาไมอาจลงลายมือชื่อในตนฉบับและสําเนาของ ปพ.1 ปวช. ได
ใหผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาสถานศึกษาลงลายมือชื่อแทน
ขอ 45. ถานักเรียนตองการใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน
จากสถานศึกษา สถานศึกษาจะออกใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน หรือ
สําเนา ปพ.1 ปวช. ใหก็ได ใบรับรองนี้มีอายุเพียง 60 วัน และใหสถานศึกษากําหนดวันหมดอายุไวดวย
ถานักเรียนตองการใหรับรองพื้นความรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้นที่ 3 สถานศึกษาจะถายสําเนา รบ. 1 ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองสําเนาใหไปก็ได
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ขอ 46. ใหใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2542 กับนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2538 พ.ศ. 2538 และนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2538 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2541) ไปจนกวานักเรียนผูนั้นจะเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 47. นักเรียนที่เขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใหใช
ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแตละรายวิชา 8 ระดับ ตามที่กําหนดไวในระเบียบขอ 12. ตั้งแตปการศึกษา
2547 เปนตนไป ยกเวนนักเรียนที่เขาเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 มากอน
ปการศึกษา 2547 ใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน 5 ระดับ ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2546
ขอ 15. ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
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ขอ 48. สถานศึกษาใดที่ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 กอนระเบียบนี้ใชบังคับใหถือวามีผลสมบูรณตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2547

(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

13
หลักเกณฑการประเมินเทียบโอนความรู และประสบการณทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
พ.ศ. 2547
1. นักเรียนที่ประสงคจะขอประเมินเทียบโอนความรูหรือประสบการณ ตองลงทะเบียนเพื่อ
ประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ ตามวัน เวลา ที่สถานศึกษากําหนด โดยชําระเงิน
คาลงทะเบียนตามระเบียบ หรือประกาศ ที่เกี่ยวของกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษา และตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หรือผูควบคุมการฝก แลวแตกรณี
2. นักเรียนจะตองนําหลักฐานที่เชื่อถือไดวา ไดผานการศึกษาอบรม หรือฝกงาน หรือทํางาน
หรือมีอาชีพในรายวิชาที่ขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณไปแสดงประกอบการลงทะเบียน
สอบ กอนชําระเงินเพื่อลงทะเบียนประเมิน
3. ใหสถานศึกษามอบหมายให คณะกรรมการประเมินความรูและประสบการณ ซึ่งประกอบดวย
หัวหนาแผนกวิชา หรือหัวหนาคณะวิชา ผูสอนหรือครูฝกในสาขางานนี้ และผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
รวมกันแลวไมนอยกวา 3 คน เปนผูจัดทําเครื่องมือประเมินใหครอบคลุมมาตรฐานและเนื้อหาวิชาที่
สําคัญในแตละบทเรียน หรือแตละเรื่อง ของรายวิชา พรอมกับกําหนดเกณฑการประเมินและเกณฑการ
ตัดสินผลการประเมินไวดวย โดยใชเกณฑเชนเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษา
4. คณะกรรมการประเมินควรดําเนินการใหสอดคลองกับการเรียนการฝกของรายวิชาดังกลาว
หากรายวิชานั้นมีเฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติใหประเมินอยางเดียว ถามีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติรวมกัน ใหประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไป บางสวนอาจประเมิน
เชนเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาโดยอนุโลม
5. กําหนดเวลาทําการประเมินรายวิชา ตามขอ 4. ไมนอยกวาเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
6. สถานศึกษา กําหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และแจงใหนักเรียนทราบลวงหนา
7. การขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณจะกระทําในภาคเรียนเดียวกันทั้งหมด
หรือจะขอประเมินในแตละภาคเรียนจนหมดหรือครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดให หรือจะขอ
ประเมินเปนบางรายวิชาเทานั้นก็ได
8. การประเมินเทียบโอนดังกลาวใหเปนไปตามความสมัครใจของนักเรียนแตละราย

