
 
ข้อบังคบัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ว่าด้วย การจัดการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพี 
พทุธศักราช 2556 

พ.ศ. 2556 
------------------------------------------------- 

  โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ลงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2556 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ. 2556 
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การจัด  
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556” 

  ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3  ในข้อบังคับน้ี 

  “สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

  “ผู้อํานวยการสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “ผู้ อํานวยการวิทยาลัย”  หมายความว่า  ผู้ อํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.” 

“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือ
สมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการท่ียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดทําการสอน
การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
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  “ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาค    
ฤดูร้อน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 
  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา มารดา และบุคคลอ่ืน ที่ทําหน้าที่ปกครองดูแลและให้
ความอุปการะแก่นักศึกษาและให้คํารับรองแก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือสถานประกอบการว่า จะ
ปกครองดูแลความประพฤติของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถาบัน และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
  “การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการ
ประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  “การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
กําหนดจุดหมายรูปแบบวิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็นเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  “การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถาบัน และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
  “สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ ร่วมมือกับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด 
  “ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่ สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่
ประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึก
อาชีพของนักศึกษาใน   สถานประกอบการ 
  “ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่สอนฝึก อบรมในสถานประกอบการ 
  “ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ทําหน้าที่ 
นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนําแก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  “ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ทําหน้าที่ 
ให้คําแนะนําให้คําปรึกษา ติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
  “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกําหนดคุณลักษณะของบุคคลด้านวิชาชีพเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา  
  “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม ซึ่งกําหนด
เกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขที่เป็นมาตรฐาน 
  “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการอํานวยการ ติดตาม และกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
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  ข้อ 4  ให้ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

หมวด 1 
สภาพนักศกึษา 

ส่วนที่ 1 
พืน้ความรูแ้ละคณุสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

  ข้อ 5  ผู้เข้าเรียนต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่าว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
  ความในวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคับสําหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไม่นับ
จํานวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ข้อ 6  ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(2) มีสภาพร่างกายที่เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
(3) มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(4) มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความ

บริสุทธ์ิใจ 
(5) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(6) สําหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ    

ไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีความต้ังใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน ให้สถาบันกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้ตาม

ความเหมาะสมของโครงการน้ัน 

ส่วนที่ 2 
การรบัผู้เข้าเรยีน 

  ข้อ 7  การรับผู้เข้าเรียน ให้ทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามท่ีสถาบันกําหนด ในกรณี   
ที่มีการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติดังน้ี 

(1) ทําการทดสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ ตามความต้องการของสถาบัน หรือ    
สถานประกอบการ หากสถาบันหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และ
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(2) การประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบ และประกาศผลสอบตามวัน และเวลาที่
สถาบันหรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

(3) ถ้าเหตุการณ์เก่ียวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถาบันเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ 
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การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถาบัน หรือจะมอบให้สถาบัน
เป็นผู้ดําเนินการหรือดําเนินการร่วมกันก็ได้  

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบันให้สถาบันคัดเลือกตามคุณสมบัติที่
กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

  ข้อ 8  ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดย
แพทย์ปริญญา 

ส่วนที่ 3 
การเปน็นกัศึกษา 

  ข้อ 9  ผู้เข้าเรียนการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี และการศึกษานอกระบบจะมี
สภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย 
  สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 
โดยผู้ปกครองมาให้คํารับรองด้วย 
  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยและสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถาบันกําหนด ทั้งน้ีให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองมาให้คํารับรอง
และทําหนังสือมอบตัว 
  ในกรณีผู้ เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะสถาบันอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับน้ีหรือไม่ก็ได้ 
  ให้วิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบแนวทางและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน 

 ข้อ 10  ให้สถาบันออกบัตรประจําตัวให้แก่นักศึกษา 
 บัตรประจําตัว ต้องระบุเลขที่ ช่ือสถาบัน รหัส สถาบัน ช่ือวิทยาลัย รหัสวิทยาลัย ช่ือ ช่ือสกุล
นักศึกษา รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือ ช่ือผู้อํานวยการ
สถาบันหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่
สวมแว่นตาสีดํา      แต่งเครื่องแบบนักศึกษาถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตรกับให้มีลายมือช่ือของ
นักศึกษา 
 ให้ประทับตราของสถาบันที่มุมใดมุมหน่ึงของรูปถ่ายนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน 
 บัตรประจําตัวน้ี ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถาบัน แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี   
นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพนักศึกษา ก็ให้สถาบันต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป 
 สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถาบันออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้ 

 ข้อ 11  ให้วิทยาลัยแต่งต้ังครูที่ปรึกษา เพ่ือทําหน้าที่ให้คําแนะนําเก่ียวกับการเรียน ให้
คําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มี
ผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 4 
การพน้สภาพและคนืสภาพนักศกึษา 

 ข้อ 12  การพ้นสภาพนักศึกษาเป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
(2) พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 56 หรือข้อ 57 
(3) ลาออก 
(4) ตาย 
(5) วิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง ต่อไปน้ี 

(ก) ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพหรือขาดการติดต่อกับ วิทยาลัยและหรือ           
สถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน ซึ่งวิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล         
อ ันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอ่ืนที่แสดงว่าไม่มีความต้ังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ 

(ข) ไม่ย่ืนคําขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดลาพัก
การเรียนหรือลาพักฝึกอาชีพตามข้อ 18 

(ค)  ไม่มาติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ 26 
(ง) ต้องโทษคดีอาญาโดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิด     

ลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
(จ) ขาดพ้ืนความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5 หรือข้อ 6 

 ข้อ 13  ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 12 (3), 12 (5) ก, 12 (5) ข, และ 12 (5) ค        
ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเรียนในวิทยาลัย หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องย่ืนคําร้อง 
ภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

 ข้อ 14  การขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเรียนตามข้อ 13 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
(1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียน

เดียวกัน 
(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
(3) ให้นําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน

หลักสูตรน้ี มานับรวมเพ่ือพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที่ 5 
การพกัการเรยีน 

 ข้อ 15  วิทยาลัยและสถานประกอบการ อาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน 
หรือลาพักการฝึกอาชีพได้ตามท่ีเห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาหรือดูงานหรือเป็นตัวแทนของวิทยาลัย หรือสถาบัน
หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุมหรือกรณีอ่ืน ๆ อันควรแก่การส่งเสริม 

(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว 
(3) กรณีลาพักเพ่ือรับราชการทหารกองประจําการ ให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการ       

นําปลด 
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(4) เหตุจําเป็นอย่างอ่ืนตามที่วิทยาลัย หรือวิทยาลัยและสถานประกอบการจะพิจารณา
เห็นสมควร 
  ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพต้ังแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานาน
เกินกว่า 1 ปี วิทยาลัยหรือสถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 16  นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน หรือลาพักการฝึกอาชีพ ต้องย่ืนคําขอเป็น    
ลายลักษณ์อักษรต่อวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะ
มีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะน้ันจะถือว่าขาดเรียนเว้น
แต่เหตุสุดวิสัย 

 ข้อ 17  การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพ ให้วิทยาลัยทํา
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้ง
นักศึกษาโดยตรง 

 ข้อ 18  นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพัก     
การเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพแล้ว ให้ย่ืนคําขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพัก       
การเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพต่อผู้อํานวยการวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด หาก
พ้นกําหนดน้ีให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 

ส่วนที่ 6 
การลาออก 

 ข้อ 19  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง    
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 
 ข้อ 20  นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้น้ันมีสภาพนักศึกษามาต้ังแต่ต้นภาคเรียนน้ัน 

หมวด 2 
การจัดการเรียน 

ส่วนที่ 1 
การเปดิและปดิภาคเรียน 

 ข้อ 21   การเปิดและปิดภาคเรียนให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันกําหนด 
 ในกรณีที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปิด
ภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษา 

ส่วนที่ 2 
การลงทะเบยีนรายวิชา 

 ข้อ 22  สถาบันต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน 

 ข้อ 23  การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
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 ข้อ 24  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยต้นเอง ตามวันและเวลาที่วิทยาลัยกําหนด 
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนมา
ลงทะเบียนแทน ให้วิทยาลัยพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

 ข้อ 25  วิทยาลัยอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 22 ก็ได้ โดยให้
วิทยาลัยกําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือไม่
เกิน 5 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามที่
สถาบันกําหนด 

 ข้อ 26  นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาท่ีวิทยาลัยกําหนด ถ้าประสงค์จะ
รักษาสภาพนักศึกษาต้องติดต่อลาพักการเรียนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน 

 ข้อ 27  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง ทั้งน้ี
นับรวมกิจกรรม 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อํานวยการวิทยาลัย 

 ข้อ 28  นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

ส่วนที่ 3 
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 

 ข้อ 29  นักศึกษาจะขอเปล่ียนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทําภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหน่ึง อาจกระทําได้ถ้าวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร 
 การขอเปล่ียน ขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา และ
ครูผู้สอนประจํารายวิชา 

 ข้อ 30  การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามข้อ 29 ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผล
การเรียนการถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 29 และวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ลงอักษร 
“ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลง
อักษร “ถ.ล.” 

ส่วนที่ 4 
การเรียนโดยไม่นบัจํานวนหน่วยกติมารวมเพื่อการสําเรจ็การศกึษาตามหลักสตูร 

 ข้อ 31  วิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงเพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 
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 ข้อ 32  เมื่อได้ทําการวัดผล และการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่านให้
บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้อง
บันทึกรายวิชาน้ัน และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชาน้ัน โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที่ 5 
การนบัเวลาเรยีนเพือ่สทิธิในการประเมินสรปุผลการเรียน 

 ข้อ 33  ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรียน
ในแต่ละรายวิชาไม่ตํ่าว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด สําหรับรายวิชาน้ันจึงจะมีสิทธิรับการประเมิน
สรุปผลการเรียน ยกเว้นการศึกษานอกระบบ 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย วิทยาลัยอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ก็ได้ 
 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหน่ึง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 ในภาคเรียนน้ันมิได้ 

 ข้อ 34  การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1)  เวลาเรียนทั้งหมดของภาคเรียนปกติไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ 
  (2) นักศึกษาที่ ย้ ายสถาบันการศึกษาระห ว่างภาคเรียน  ให้ นํ าเวลาเรียนจาก
สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน 
  (3) นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลา
เรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน 
  (4) นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลัง
การลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนน้ันมารวมกัน 
  (5) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปและแยกกันสอนให้นําเวลาเรียนที่
เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 
  (6) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชาหรือเพ่ิมรายวิชา ให้นับเวลาเรียนต้ังแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที่ 6 
การขออนญุาตเลื่อนการประเมิน 

 ข้อ 35  นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่
วิทยาลัยกําหนด วิทยาลัยอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน 
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(3) เป็นตัวแทนของวิทยาลัย หรือสถาบัน หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม

หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ 
(4) มีความจําเป็นอย่างอ่ืน โดยวิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น

ความจําเป็นอย่างแท้จริง 
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 ข้อ 36  นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องย่ืนคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อวิทยาลัยก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทําได้ให้วิทยาลัย
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ให้วิทยาลัยทําเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้
นักศึกษา 

 ข้อ 37  นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ ไม่เกินวันกําหนดการประเมิน
สรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

 ข้อ 38  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได้ ก็ให้วิทยาลัยกําหนดวันประเมินไว้ใน
หนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักศึกษา ซึ่งพร้อมที่จะรับ
การประเมินย่ืนคําร้องต่อวิทยาลัย เพ่ือขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการ
ประเมิน ทั้งน้ันต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้น
กําหนดน้ีให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการเรียน และให้วิทยาลัยทําการประเมินตัดสินผลการเรียน 

หมวด 3 
การประเมินผลการเรียน 

ส่วนที่ 1 
หลกัการในการประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 39  ให้วิทยาลัยและหรือสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการ
เรียน 

 ข้อ 40  ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 ข้อ 41  ให้วิทยาลัยและหรือสถานประกอบการ พิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
 สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกัน
ประเมนิผลการเรียน 

ส่วนที่ 2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 42  การประเมินผลการเรียนในทุกรูปแบบการศึกษา ให้ประเมินเป็นรายวิชาโดย
ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเน่ืองตลอดภาคเรียน ด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรม
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะ
รายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 
 จัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน โดยพิจารณา
จากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรือ
งานที่มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
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 ให้ดําเนินการประเมินผลการเรียนนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี จากการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก์กําหนด 

 ข้อ 43  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปน้ี 
 4.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 
 3.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 3.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 2.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 2.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 1.5  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 1.0  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 0     หมายถึง  ผลการเรียนตก 

 ข้อ 44  รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 43 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปน้ี 
 ข.ร.  หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เน่ืองจากมีเวลา
เรยีนตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 
 ข.ป.  หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 ข.ส.  หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร 
 ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร 
 ถ.น.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
    ท.  หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา 
 ม.ส.  หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง หรือไม่ส่ง
งานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด ด้วยเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย 
 ม.ท.  หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
    ผ.  หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด หรือผลการประเมินผ่าน 
 ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน  
 ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 

 ข้อ 45  ในกรณีต่อไปน้ีให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
(1) ได้ ข.ร. 
(2) ได้ ข.ป. 
(3) ได้ ข.ส. 
(4) ได้ ถ.ล. 
(5) ได้ ท. 
(6) ได้ ม.ท. 
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 ข้อ 46  นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา   
ในรายวิชาใด ให้วิทยาลัยพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งน้ันหรือในรายวิชาน้ันหรืออาจ
ตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถาบันกําหนดตามความร้ายแรง
แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 47  การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ปฏิบัติดังน้ี 
(1) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการ

เรียนหารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ 
(2) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 43 และ

ข้อ 45 รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิตมาเป็น
ตัวหารเพียงคร้ังเดียว 

(3) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการ

เรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหน่ึง ๆ 
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ

ผลการเรียนตาม (2) ต้ังแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 

 ข้อ 48  ผู้ที่ได้ ม.ส. เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน
ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้วิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ 
ไป ทั้งน้ี ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 
 ผู้ที่ได้ ม.ส. เน่ืองจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตาม
กําหนดให้ส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน 10 วันนับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกําหนดให้
วิทยาลัยหรือสถานประกอบการทําการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้วิทยาลัยหรือสถาน
ประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือ   
ผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย 

 ข้อ 49  นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ   
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

 ข้อ 50  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังน้ี 
  ผ่าน     หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

ส่วนที่ 3 
การตดัสนิผลการเรียน 

 ข้อ 51  การตัดสินผลการเรียนให้ดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
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(2) รายวิชาที่ มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ  1 .0 ขึ้นไปถือว่าประเมินผ่าน  จํานวน        
หน่วยกิตของรายวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสม 

(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้วนักศึกษาที่มีผลการเรียนตก 0 (ศูนย์) ตามข้อ 43 ให้
รับการประเมินใหม่ได้ 1 ครั้งภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการกําหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่
กําหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ํารายวิชาน้ัน 

ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้จํานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อย
กว่ารายวิชาที่เรียนแทน 

(4) การประเมินใหม่ตาม (3) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1.0 
(5) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้วนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตามที่

กําหนดไว้ในข้อ 45 (1) ถึงข้อ 45 (6) และข้อ 46 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให้เรียนในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชาให้เรียนซ้ํารายวิชาน้ัน ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
 ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอ่ืนแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

 ข้อ 52  การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้
ถือตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 

(1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชา และสาขาวิชา 

(2) ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา 

(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

(4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ครบทุกภาคเรียนโดยมี
เวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 
 หากนักศึกษามีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมใน     
ภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัยให้วิทยาลัยพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ 
 เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกช่ือกิจกรรมและ
ตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนน้ัน ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” 
 หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้
วิทยาลัยพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู้น้ันไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
 สําหรับนักศึกษาที่ เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี  การเข้าร่วมกิจกรรมที่            
สถานประกอบการจัดขึ้นถือว่ามีผลตามความใน (4) 

 ข้อ 53  ผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนเป็นรายวิชาและสภาสถาบันเป็น
ผู้อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 ข้อ 54  นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ํารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้สูงขึ้น ให้
วิทยาลัยหรือสถานประกอบการดําเนินการให้เรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนสําเร็จการศึกษา 
 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีน้ี จะกระทําเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 
2.0 ขึ้นไปเท่าน้ัน 
 รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน
ตํ่ากว่า 2.0 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 46 

 ข้อ 55  กรณีตามข้อ 54 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ําให้นับ
จํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอ่ืนแทนให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

 ข้อ 56  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้
เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิตและได้รับการ
ประเมินใหม่แล้วหากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ
ให้พ้นสภาพนักศึกษา 
 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป
หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 

 ข้อ 57  นักศึกษาที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซ้ํา หรือเรียนแทน
รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) หรือระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มาเป็น
เวลารวม 8 ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ในข้อ 52 ให้
วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 12 ภาคเรียน นับต้ังแต่วันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมเข้าด้วย 

ส่วนที่ 4 
การเทียบโอนผลการเรยีนรู ้

 ข้อ 58   การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หรือรายวิชาตามข้อ 5 วรรคสอง ให้วิทยาลัยที่รับนักศึกษาเข้า
เรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 วิทยาลัยจะรับโอน
หรือจะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชาน้ันก็ได้ 

 ข้อ 59  วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาเอกชน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการได้ตามเง่ือนไขดังน้ี 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
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(2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 ให้วิทยาลัยที่รับโอนผลการเรียนทําการ
ประเมินใหม่ ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ัน 

(3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียน หรือ
จะทําการประเมินใหม่แล้วจึงโอนรายวิชาน้ันก็ได้ 

 ข้อ 60  วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืน ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ     
ไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือจากหลักสูตรอ่ืนใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกช่ือเป็น
อย่างอ่ืนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาเอกชน หรือสถาบันการศึกษาอื่น 
ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(2) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป โดยวิทยาลัยจะรับโอนผลการ
เรียนหรือจะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ันก็ได้ 

 ข้อ 61  การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลการ
เรียนแรกที่เข้าเรียน 
 ในกรณีที่มีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเทียบโอนผลการ
เรียน หรือการถ่ายโอนผลการเรียนเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวน้ัน 

 ข้อ 62  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 58 ข้อ 59 หรือข้อ 60 ลงในระเบียนแสดงผล   
การเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและช่ือรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอ่ืนหรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกําหนด
เฉพาะในเรื่องน้ัน ๆ 

 ข้อ 63  วิทยาลัยจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถาบันการศึกษา   
แห่งอ่ืนในกรณีที่วิทยาลัยไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชาน้ันได้ โดยวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับ
เน้ือหาของหลักสูตรตามท่ีเห็นสมควร และให้วิทยาลัยทําความตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษานั้นในการจัดสอน
และรับโอนผลการเรียน 

 ข้อ 64  ในกรณีที่ วิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนตาม      
ข้อ 63 ให้วิทยาลัยพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังน้ี 

(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ 
(2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 วิทยาลัยที่รับโอนผลการเรียนทําการ

ประเมินใหม่ เมื่อได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ัน 
 ทั้งน้ี ให้วิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยระบุว่ารับโอนจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน รหัสวิชา
ใด ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องน้ัน ๆ 
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 ข้อ 65  กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 58 ข้อ 59 ข้อ 60 หรือข้อ 64 ระดับผลการเรียน
ให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

 ข้อ 66  นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพหรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือทํางานในอาชีพน้ันอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรน้ีมาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอ
ไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนับจํานวน
หน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชาน้ันก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนน้ัน หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 

 ข้อ 67  นักศึกษาที่วิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 56 หรือข้อ 57 แล้วสอบเข้าเรียน
ใหม่ในวิทยาลัย ให้วิทยาลัยรับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรน้ี และได้ระดับผลการ
เรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป 

 ข้อ 68  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ 58 ข้อ 59 หรือข้อ 60 หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 
ภาคเรียน 

หมวด 4 
เอกสารการศกึษา 

 ข้อ 69  วิทยาลัยต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ซึ่งใช้ช่ือย่อว่า “ปพ.1 ปวช.” และต้อง

เก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดทํา “ปพ.1 ปวช.” ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดทํา ลงลายมือช่ือพร้อมทั้ง      

วัน เดือน ปี และให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปพ.3 ปวช.) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
(3) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร 
(4) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอ่ืน

นอกเหนือจาก ปพ.1 ปวช. และ ปพ.3 ปวช.  สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึก
การปฏิบัติงาน หรือสมุดรายงานของนักศึกษา 

(5) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
เอกสารการศึกษาตามวรรคแรก ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
หรือตามที่สถาบันกําหนด 

 ข้อ 70  ให้วิทยาลัยแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบทุก     
ภาคเรียน 

 ข้อ 71  ให้วิทยาลัยออกใบรับรองผลการเรียน และสถาบันออกประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา 
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 ข้อ 72  ให้วิทยาลัยเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 

 ข้อ 73  ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ปวช.) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
แทนใบสุทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรอง
ความรู้ของสถานศึกษา 

 ข้อ 74  การทําสําเนา ปพ.1 ปวช. จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสําเนาเอกสารตามต้นฉบับแล้วให้
เขียนหรือประทับตรา “สําเนาถูกต้อง” 
 ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ออกสําเนา และผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือกํากับที่      
รูปถ่าย 

 ข้อ 75  ถ้านักศึกษาต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนจาก
วิทยาลัย ให้วิทยาลัยออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน หรือสําเนา ปพ.1 ปวช. 
แล้วแต่กรณีใบรับรองน้ีมีอายุ 60 วัน โดยให้วิทยาลัยกําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 
 ถ้านักศึกษาต้องการให้รับรองพ้ืนความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ช่วงช้ันที่ 3 วิทยาลัยจะถ่ายสําเนา รบ.1ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองสําเนาให้ไปก็ได้ 

หมวด 5 
การขอสาํเร็จการศกึษาและการอนุมัติใหป้ระกาศนียบตัร 

 ข้อ 76  นักศึกษาที่มีสิทธิขอย่ืนสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 
(1) เป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่

ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) หรือ ม.ส. หรือ ถ.น. และข้อกําหนดของสาขานั้น 
(2) เป็นนักศึกษาที่ได้เรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังมิได้ดําเนินการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 77  นักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 80 ต้องดําเนินการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
ดังน้ี 
  (1)  ย่ืนหนังสือตามแบบที่สถาบันกําหนดต่อวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคเรียนปกติหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
  (2) การย่ืนหนังสือตาม (1) ให้ทําทุกภาคเรียนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จนกว่าสภา
สถาบันจะอนุมัติให้ประกาศนียบัตร นักศึกษาที่ไม่ย่ืนหนังสือดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรในภาคเรียนน้ัน ๆ ทั้งน้ี นักศึกษาต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศ
ของสถาบันในทุกภาคเรียนจนกว่าสภาสถาบันจะอนุมัติให้ประกาศนียบัตร 

 ข้อ 78  การเสนอช่ือเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
  (1)  เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหน่ึง ๆ สถาบันจะเสนอช่ือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร
ตามหลักสูตร และข้อกําหนดของสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรต่อสภาสถาบัน 
  (2) ให้คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอช่ือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสถาบัน เพ่ือนําเสนอสภาสถาบันและขออนุมัติให้
ประกาศนียบัตรเมื่อสอบได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชาต่าง ๆ และได้
ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
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 ข้อ 79  วันสําเร็จการศึกษาให้ถือเอาวันสิ้นสุดภาคการศึกษาเป็นวันสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 80  การอนุมัติให้ประกาศนียบัตร สภาสถาบันจะพิจารณาอนุมัติปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 
คือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 และสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 81  การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี สภาสถาบันอาจมอบหมายให้วิทยาลัยดําเนินการแทนในเร่ืองใด
เรื่องหน่ึงเป็นการเฉพาะก็ได้ 

 ข้อ 82  ในกรณีที่มีประกาศหรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การดําเนินการตามข้อบังคับน้ีให้เป็นไปตาม
ประกาศหรือระเบียบดังกล่าวโดยอนุโลม 

 ข้อ 83  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ก่อนข้อบังคับน้ีใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย         
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2554 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 พ.ศ. 2547 ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

   ประกาศ  ณ  วันที่    12     ธันวาคม     พ.ศ.  2556 
 

 
 
 

  (นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร) 
  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ 


