ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
พ.ศ. 2556
------------------------------------------------โดยที่กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ลงวันที่
21 พฤษภาคม 2556 เพื่ อ ประโยชน์ ในการจัด การศึ กษาและการประเมิ น ผลการเรี ยนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั งคั บ นี้ เรี ย กว่า “ข้ อ บั งคั บ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคใต้ 3 ว่ า ด้ วย การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ผู้อํานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลังจากจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวช.”
“ผู้เข้าเรียน” หมายความว่า ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือ
สมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดทําการสอน
การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556

-2“ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาค
ฤดู ร้ อ น ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ย การเปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ นในสถานศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา และบุคคลอื่น ที่ทําหน้าที่ปกครองดูแลและให้
ความอุปการะแก่นักศึกษาและให้คํารับรองแก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือสถานประกอบการว่า จะ
ปกครองดูแลความประพฤติของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถาบัน และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
กําหนดจุดหมายรูปแบบวิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“การศึ ก ษาระบบทวิภ าคี” หมายความว่า การจัดการศึ ก ษาวิชาชีพ ที่ เกิด จากข้ อ ตกลง
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบัน และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
“สถานประกอบการ” หมายความว่ า สถานประกอบการที่ ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด
“ผู้ ค วบคุ ม การฝึ ก ” หมายความว่ า ผู้ ที่ ส ถานประกอบการมอบหมายให้ ทํ า หน้ า ที่
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 ข้อกําหนดคุณลักษณะของบุคคลด้านวิชาชีพเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
“การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ” หมายความว่ า การทดสอบความรู้ ความสามารถ
สมรรถนะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งกําหนด
เกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน
“คณะกรรมการประเมิ น มาตรฐานวิช าชี พ ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ ทํ าหน้ าที่
รับผิดชอบในการอํานวยการ ติดตาม และกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3

-3ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
หมวด 1
สภาพนักศึกษา
ส่วนที่ 1
พืน้ ความรูแ้ ละคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
ข้อ 5 ผู้เข้าเรียนต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ําว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใช้ บั งคั บ สํ าหรับ ผู้ที่ เรีย นเป็ น บางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไม่ นั บ
จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 6 ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย
(2) มีสภาพร่างกายที่เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(3) มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
(4) มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
(5) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(6) สําหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญ ญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ
ไม่ต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน ให้สถาบันกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ 2
การรับผู้เข้าเรียน
ข้อ 7 การรับผู้เข้าเรียน ให้ทําการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถาบันกําหนด ในกรณี
ที่มีการสอบคัดเลือกให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ทํ า การทดสอบข้ อ เขี ย นในหมวดวิ ช าใด ๆ ตามความต้ อ งการของสถาบั น หรื อ
สถานประกอบการ หากสถาบันหรือสถานประกอบการจะทําการทดสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ และ
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้
(2) การประกาศรับ สมั ค ร ดํ าเนิ น การสอบ และประกาศผลสอบตามวัน และเวลาที่
สถาบันหรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
(3) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ ให้สถาบันเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ

-4การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่กําหนดและตามจํานวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถาบัน หรือจะมอบให้สถาบัน
เป็นผู้ดําเนินการหรือดําเนินการร่วมกันก็ได้
การรับ ผู้เข้ าเรียนตามโครงการต่ าง ๆ ของสถาบั น ให้ ส ถาบั น คั ดเลื อ กตามคุ ณ สมบั ติ ที่
กําหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ 8 ให้ มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดย
แพทย์ปริญญา
ส่วนที่ 3
การเป็นนักศึกษา
ข้อ 9 ผู้เข้าเรียนการศึกษาในระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี และการศึกษานอกระบบจะมี
สภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
โดยผู้ปกครองมาให้คํารับรองด้วย
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึ กษาตามวัน เวลา ที่ วิท ยาลัยและสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถาบันกําหนด ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองมาให้คํารับรอง
และทําหนังสือมอบตัว
ในกรณี ผู้ เข้ า เรี ย นที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะสถาบั น อาจให้ ผู้ ป กครองมาทํ า หนั ง สื อ มอบตั ว หรื อ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับนี้หรือไม่ก็ได้
ให้ วิ ท ยาลั ย จั ด การปฐมนิ เทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและผู้ ป กครอง เพื่ อ ให้ ท ราบแนวทางและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน
ข้อ 10 ให้สถาบันออกบัตรประจําตัวให้แก่นักศึกษา
บัตรประจําตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถาบัน รหัส สถาบัน ชื่อวิทยาลัย รหัสวิทยาลัย ชื่อ ชื่อสกุล
นักศึกษา รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือ ชื่อผู้อํานวยการ
สถาบันหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่
สวมแว่น ตาสี ดํา แต่ งเครื่องแบบนั กศึ ก ษาถ่ ายไว้ไม่ เกิ น 6 เดือ น ติด ลงในบั ตรกั บ ให้ มี ล ายมือ ชื่อ ของ
นักศึกษา
ให้ประทับตราของสถาบันที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน
บัตรประจําตัวนี้ ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถาบัน แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพนักศึกษา ก็ให้สถาบันต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถาบันออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้
ข้อ 11 ให้ วิท ยาลั ย แต่ งตั้ งครูที่ ป รึก ษา เพื่ อทํ าหน้ าที่ ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน ให้
คําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มี
ผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ
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การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 12 การพ้นสภาพนักศึกษาเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(2) พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 56 หรือข้อ 57
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) วิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(ก) ขาดเรี ย น ขาดการฝึ ก อาชี พ หรื อ ขาดการติ ด ต่ อ กั บ วิ ท ยาลั ย และหรื อ
สถานประกอบการเกิ น กว่า 15 วัน ซึ่ งวิท ยาลั ย หรื อ สถานประกอบการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าไม่ มี เหตุ ผ ล
อันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ
(ข) ไม่ยื่นคําขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดลาพัก
การเรียนหรือลาพักฝึกอาชีพตามข้อ 18
(ค) ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ 26
(ง) ต้ องโทษคดี อาญาโดยคํ าพิ พ ากษาของศาลถึงที่ สุ ด ให้ จําคุ ก เว้น แต่ความผิ ด
ลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
(จ) ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5 หรือข้อ 6
ข้ อ 13 ผู้ ที่ พ้ น สภาพนั ก ศึ ก ษาตามข้ อ 12 (3), 12 (5) ก, 12 (5) ข, และ 12 (5) ค
ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในวิทยาลัย หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่นคําร้อง
ภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้
ข้อ 14 การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนตามข้อ 13 ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ต้ อ งเข้ าเรีย นภายในสัป ดาห์ แ รกของภาคเรียน เว้น แต่ กลั บ เข้ าเรีย นในภาคเรีย น
เดียวกัน
(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(3) ให้นําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การพักการเรียน
ข้อ 15 วิทยาลัยและสถานประกอบการ อาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
หรือลาพักการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาหรือดูงานหรือเป็นตัวแทนของวิทยาลัย หรือสถาบัน
หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุมหรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
(3) กรณี ลาพั ก เพื่ อ รับ ราชการทหารกองประจําการ ให้ ล าพั ก ได้ จ นกว่ าจะได้ รับ การ
นําปลด
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เห็นสมควร
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานาน
เกินกว่า 1 ปี วิทยาลัยหรือสถานประกอบการ อาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 นักศึกษาที่ขออนุญ าตลาพักการเรียน หรือลาพักการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคําขอเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะ
มีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียนเว้น
แต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ 17 การอนุ ญ าตให้ นั กศึก ษาลาพั ก การเรีย นหรือ ลาพั ก การฝึ กอาชี พ ให้ วิท ยาลัยทํ า
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้ง
นักศึกษาโดยตรง
ข้อ 18 นักศึกษาที่ลาพั กการเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพั ก
การเรีย นหรื อลาพั ก การฝึ ก อาชี พ แล้ ว ให้ ยื่ น คํ าขอกลั บ เข้ าเรีย นพร้อ มด้ วยหลั กฐานการอนุ ญ าตให้ ลาพั ก
การเรียนหรือลาพักการฝึกอาชีพต่อผู้อํานวยการวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด หาก
พ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ส่วนที่ 6
การลาออก
ข้อ 19 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ 20 นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้น
หมวด 2
การจัดการเรียน
ส่วนที่ 1
การเปิดและปิดภาคเรียน
ข้อ 21 การเปิดและปิดภาคเรียนให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันกําหนด
ในกรณีที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปิด
ภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษา
ส่วนที่ 2
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ 22 สถาบันต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ 23 การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
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ในกรณี ที่ นั กศึ กษาไม่ ส ามารถมาลงทะเบี ยนรายวิช าด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ ผู้อื่ น มา
ลงทะเบียนแทน ให้วิทยาลัยพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 25 วิทยาลัยอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 22 ก็ได้ โดยให้
วิทยาลัยกําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือไม่
เกิน 5 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบี ยนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบี ยน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามที่
สถาบันกําหนด
ข้อ 26 นักศึกษาที่ มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่วิทยาลัยกําหนด ถ้าประสงค์จะ
รักษาสภาพนักศึกษาต้องติดต่อลาพักการเรียนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
ข้อ 27 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั้งนี้
นับรวมกิจกรรม 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อํานวยการวิทยาลัย
ข้อ 28 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ส่วนที่ 3
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ 29 นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทําภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจกระทําได้ถ้าวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ มหรือขอถอนรายวิชาต้องได้รับ ความเห็ นชอบจากครูที่ ปรึกษา และ
ครูผู้สอนประจํารายวิชา
ข้อ 30 การถอนรายวิชาภายในกําหนดตามข้อ 29 ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผล
การเรียนการถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 29 และวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้ลงอักษร
“ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ลง
อักษร “ถ.ล.”
ส่วนที่ 4
การเรียนโดยไม่นบั จํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 31 วิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้

-8ข้อ 32 เมื่อได้ทําการวัดผล และการประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่านให้
บันทึก “ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้อง
บันทึกรายวิชานั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชานั้น โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การนับเวลาเรียนเพือ่ สิทธิในการประเมินสรุปผลการเรียน
ข้อ 33 ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีเวลาเรียน
ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ําว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด สําหรับรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิรับการประเมิน
สรุปผลการเรียน ยกเว้นการศึกษานอกระบบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย วิทยาลัยอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ก็ได้
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ 34 การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) เวลาเรียนทั้งหมดของภาคเรียนปกติไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ย้ า ยสถาบั น การศึ ก ษาระหว่ า งภาคเรี ย น ให้ นํ า เวลาเรี ย นจาก
สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน
(3) นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลา
เรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน
(4) นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและหลัง
การลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(5) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและแยกกันสอนให้นําเวลาเรียนที่
เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(6) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชาหรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ 6
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข้ อ 35 นั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ ส ามารถเข้ ารับ การประเมิ น สรุ ป ผลการเรีย นตามวัน และเวลาที่
วิทยาลัยกําหนด วิทยาลัยอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการประเมินสรุปผลการเรียน
(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็นตัวแทนของวิทยาลัย หรือสถาบัน หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม
หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจําเป็นอย่างอื่น โดยวิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ความจําเป็นอย่างแท้จริง

-9ข้อ 36 นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องยื่นคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อวิทยาลัยก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทําได้ให้วิทยาลัย
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ให้วิทยาลัยทําเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้
นักศึกษา
ข้อ 37 นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ ไม่เกินวันกําหนดการประเมิน
สรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
ข้อ 38 ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได้ ก็ให้วิทยาลัยกําหนดวันประเมินไว้ใน
หนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักศึกษา ซึ่งพร้อมที่จะรับ
การประเมิน ยื่น คํ าร้องต่ อวิท ยาลัย เพื่ อขอเข้ารับ การประเมิน พร้อมทั้ งหลักฐานการอนุ ญ าตให้ เลื่อนการ
ประเมิน ทั้งนั้นต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้น
กําหนดนี้ให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการเรียน และให้วิทยาลัยทําการประเมินตัดสินผลการเรียน
หมวด 3
การประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ 1
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ 39 ให้วิทยาลัยและหรือสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการ
เรียน
ข้อ 40 ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 41 ให้วิทยาลัยและหรือสถานประกอบการ พิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน
ส่วนที่ 2
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้ อ 42 การประเมิ น ผลการเรี ย นในทุ ก รู ป แบบการศึ ก ษา ให้ ป ระเมิ น เป็ น รายวิ ช าโดย
ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรม
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาตามสมรรถนะ
รายวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
จัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน โดยพิจารณา
จากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรือ
งานที่มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

- 10 ให้ดําเนินการประเมินผลการเรียนนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี จากการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก์กําหนด
ข้อ 43
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
หมายถึง ผลการเรียนตก

ข้อ 44 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 43 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลา
เรียนต่ํากว่าร้อยละ 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 เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง หรือไม่ส่ง
งานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด ด้วยเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด หรือผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ 45 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 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.

- 11 ข้อ 46 นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ในรายวิชาใด ให้วิทยาลัยพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้นหรือในรายวิชานั้นหรืออาจ
ตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถาบันกําหนดตามความร้ายแรง
แล้วแต่กรณี
ข้อ 47 การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการ
เรียนหารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ
(2) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 43 และ
ข้อ 45 รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิตมาเป็น
ตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการ
เรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ
ผลการเรียนตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ 48 ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน
ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้วิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ
ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผู้ ที่ ได้ ม.ส. เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถส่ งงานอั น เป็ น ส่ ว นประกอบของการเรี ย นรายวิ ช าตาม
กํ าหนดให้ ส่ งงานนั้ น ให้ ส มบู รณ์ ภ ายใน 10 วันนั บ แต่ วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้ น กําหนดให้
วิ ท ยาลั ย หรื อ สถานประกอบการทํ า การตั ด สิ น ผลการเรี ย น ยกเว้ น มี เหตุ สุ ด วิ สั ย ให้ วิ ท ยาลั ย หรื อ สถาน
ประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ครูผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือ
ผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
ข้อ 49 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุ ก รายวิช าตามหลั ก สูต รแต่ ล ะประเภทวิช า และสาขาวิช า หรือ ตามระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ 50 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ระดับผลการประเมิน ดังนี้
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนที่ 3
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ 51 การตัดสินผลการเรียนให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
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หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้วนักศึกษาที่มีผลการเรียนตก 0 (ศูนย์) ตามข้อ 43 ให้
รับการประเมินใหม่ได้ 1 ครั้งภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยหรือสถานประกอบการกําหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วัน
นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากประเมินใหม่ไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่
กําหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้จํานวนหน่วยกิตต้องไม่น้อย
กว่ารายวิชาที่เรียนแทน
(4) การประเมินใหม่ตาม (3) ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1.0
(5) เมื่ อ ได้ ป ระเมิ น ผลการเรีย นแล้ วนั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นระดั บ 0 (ศู น ย์ ) ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 45 (1) ถึงข้อ 45 (6) และข้อ 46 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให้เรียนในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชาให้เรียนซ้ํารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะเรียนซ้ําหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
ข้อ 52 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพให้
ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ประเมิ น ผ่านรายวิ ชาในหมวดวิช าต่ าง ๆ ครบตามที่ กํ าหนดไว้ในหลั ก สูต รแต่ ล ะ
ประเภทวิชา และสาขาวิชา
(2) ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา
(3) ได้ ค่ าระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ํ า กว่ า 2.00 และผ่ านการประเมิ น มาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด
(4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครบทุกภาคเรียนโดยมี
เวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
หากนั ก ศึ ก ษามี เวลาเข้ าร่วมปฏิ บั ติ กิจกรรมต่ํ ากว่าร้อ ยละ 60 ของเวลาที่ จัด กิจกรรมใน
ภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัยให้วิทยาลัยพิจารณาจัดกิจกรรมทดแทนจนครบ
เมื่อนั กศึกษาได้เข้าร่วมปฏิ บัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้ บันทึ กชื่อกิจกรรมและ
ตัวอักษร “ผ.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผ่าน”
หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้
วิทยาลัยพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรู ป แบบการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่
สถานประกอบการจัดขึ้นถือว่ามีผลตามความใน (4)
ข้อ 53 ผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็ นผู้อนุมัติผลการเรียนเป็นรายวิชาและสภาสถาบันเป็น
ผู้อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- 13 ข้อ 54 นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ํารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า 2.0 หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอื่ นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่ อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้
วิทยาลัยหรือสถานประกอบการดําเนินการให้เรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลาก่อนสําเร็จการศึกษา
การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณี นี้ จะกระทําเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่
2.0 ขึ้นไปเท่านั้น
รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ํากว่า 2.0 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 46
ข้อ 55 กรณีตามข้อ 54 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ําให้นับ
จํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ 56 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.50 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้
เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่ อได้ ล งทะเบี ยนรายวิชาครบ 4 ภาคเรีย นหรือไม่น้ อยกว่า 75 หน่ วยกิ ตและได้ รับ การ
ประเมินใหม่แล้วหากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.75 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ
ให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.90 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป
หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 57 นักศึกษาที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซ้ํา หรือเรียนแทน
รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) หรือระดับผลการเรียนต่ํากว่า 2.0 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มาเป็น
เวลารวม 8 ภาคเรียนแล้ ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ กําหนดไว้ในข้อ 52 ให้
วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 12 ภาคเรียน นับตั้งแต่วันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียนรวมเข้าด้วย
ส่วนที่ 4
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ข้ อ 58 การโอนผลการเรี ย นสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง ใช้ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หรือรายวิชาตามข้อ 5 วรรคสอง ให้วิทยาลัยที่รับนักศึกษาเข้า
เรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า 2.0 วิทยาลัยจะรับโอน
หรือจะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 59 วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาเอกชน หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่ใช้หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการได้ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร

- 14 (2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ํากว่า 2.0 ให้วิทยาลัยที่รับโอนผลการเรียนทําการ
ประเมินใหม่ ถ้ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น
(3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียน หรือ
จะทําการประเมินใหม่แล้วจึงโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 60 วิท ยาลัยจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ซึ่ง ก.พ. รับรองคุณ วุฒิ
ไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาเอกชน หรือสถาบันการศึกษาอื่น
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(2) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป โดยวิทยาลัยจะรับโอนผลการ
เรียนหรือจะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
ข้อ 61 การขอโอนผลการเรียนรายวิชา ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินผลการ
เรียนแรกที่เข้าเรียน
ในกรณีที่มีคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการ
เรีย น หรือ การถ่ ายโอนผลการเรี ย นเรื่ อ งใดไว้เป็ น การเฉพาะ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ งระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์
ดังกล่าวนั้น
ข้อ 62 การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 58 ข้อ 59 หรือข้อ 60 ลงในระเบี ยนแสดงผล
การเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือจากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกําหนด
เฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ 63 วิทยาลัยจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถาบันการศึกษา
แห่งอื่นในกรณีที่วิทยาลัยไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ
เนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้วิทยาลัยทําความตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษานั้นในการจัดสอน
และรับโอนผลการเรียน
ข้ อ 64 ในกรณี ที่ วิท ยาลั ยอนุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาไปเรียนในสถาบั น การศึ กษาแห่ งอื่ น ตาม
ข้อ 63 ให้วิทยาลัยพิจารณารับโอนผลการเรียน ดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ
(2) รายวิชาที่ได้ระดั บผลการเรียนต่ํากว่า 2.0 วิท ยาลัยที่ รับโอนผลการเรียนทําการ
ประเมินใหม่ เมื่อได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ให้วิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยระบุว่ารับโอนจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น รหัสวิชา
ใด ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ

- 15 ข้อ 65 กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 58 ข้อ 59 ข้อ 60 หรือข้อ 64 ระดับผลการเรียน
ให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมินใหม่ แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม
ข้อ 66 นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพหรือฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือทํางานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าเรียนหรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอ
ไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับจํานวน
หน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้
ข้อ 67 นักศึกษาที่วิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 56 หรือข้อ 57 แล้วสอบเข้าเรียน
ใหม่ในวิทยาลัย ให้วิทยาลัยรับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้ และได้ระดับผลการ
เรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
ข้อ 68 นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ 58 ข้อ 59 หรือข้อ 60 หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 66 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1
ภาคเรียน
หมวด 4
เอกสารการศึกษา
ข้อ 69 วิทยาลัยต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า “ปพ.1 ปวช.” และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป
การจั ด ทํ า “ปพ.1 ปวช.” ให้ หั วหน้ างานทะเบี ยนเป็ น ผู้ จั ด ทํ า ลงลายมื อ ชื่อ พร้อ มทั้ ง
วัน เดือน ปี และให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) แบบรายงานผลการเรีย นของผู้ ที่ สํ าเร็จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปพ.3 ปวช.) ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเก็บรักษาไว้ตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
(4) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่น
นอกเหนือจาก ปพ.1 ปวช. และ ปพ.3 ปวช. สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ หรือสมุดบันทึก
การปฏิบัติงาน หรือสมุดรายงานของนักศึกษา
(5) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา และใบรับรองผลการเรียน
เอกสารการศึกษาตามวรรคแรก ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
หรือตามที่สถาบันกําหนด
ข้ อ 70 ให้ วิ ท ยาลั ย แจ้ งผลการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาและผู้ ป กครองทราบทุ ก
ภาคเรียน
ข้อ 71 ให้วิทยาลัยออกใบรับรองผลการเรียน และสถาบันออกประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา

- 16 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 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่ ออกสําเนา และผู้อํานวยการวิท ยาลัยหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับที่
รูปถ่าย
ข้อ 75 ถ้านักศึกษาต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนจาก
วิทยาลัย ให้วิทยาลัยออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน หรือสําเนา ปพ.1 ปวช.
แล้วแต่กรณีใบรับรองนี้มีอายุ 60 วัน โดยให้วิทยาลัยกําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย
ถ้านักศึกษาต้องการให้รับรองพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 3 วิทยาลัยจะถ่ายสําเนา รบ.1ต หรือ ปพ.1-3 และรับรองสําเนาให้ไปก็ได้
หมวด 5
การขอสําเร็จการศึกษาและการอนุมตั ิให้ประกาศนียบัตร
ข้อ 76 นักศึกษาที่มีสิทธิขอยื่นสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่
ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) หรือ ม.ส. หรือ ถ.น. และข้อกําหนดของสาขานั้น
(2) เป็นนักศึกษาที่ได้เรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังมิได้ดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษา
ข้อ 77 นักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 80 ต้องดําเนินการยื่นขอสําเร็จการศึกษา
ดังนี้
(1) ยื่นหนังสือตามแบบที่สถาบันกําหนดต่อวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคเรียนปกติหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
(2) การยื่นหนังสือตาม (1) ให้ทําทุกภาคเรียนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา จนกว่าสภา
สถาบันจะอนุมัติให้ประกาศนียบัตร นักศึกษาที่ไม่ยื่นหนังสือดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรในภาคเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศ
ของสถาบันในทุกภาคเรียนจนกว่าสภาสถาบันจะอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
ข้อ 78 การเสนอชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร
(1) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหนึ่ง ๆ สถาบันจะเสนอชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร
ตามหลักสูตร และข้อกําหนดของสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรต่อสภาสถาบัน
(2) ให้คณะกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและมีพฤติกรรมดี สมควรได้รับประกาศนียบัตรต่อสถาบัน เพื่อนําเสนอสภาสถาบันและขออนุมัติให้
ประกาศนียบัตรเมื่อสอบได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชาต่าง ๆ และได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00

- 17 ข้อ 79 วันสําเร็จการศึกษาให้ถือเอาวันสิ้นสุดภาคการศึกษาเป็นวันสําเร็จการศึกษา
ข้อ 80 การอนุมัติให้ประกาศนียบัตร สภาสถาบันจะพิจารณาอนุมัติปีการศึกษาละ 3 ครั้ง
คือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 และสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 81 การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ สภาสถาบันอาจมอบหมายให้วิทยาลัยดําเนินการแทนในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ 82 ในกรณีที่มีประกาศหรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การดําเนินการตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศหรือระเบียบดังกล่าวโดยอนุโลม
ข้ อ 83 การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545
(ปรับ ปรุง พ.ศ. 2546) ก่ อ นข้ อ บั งคั บ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ว่ าด้ ว ย
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2554 และระเบียบ
กระทรวงศึก ษาธิการ ว่าด้ วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุ ท ธศักราช
2545 พ.ศ. 2547 ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ 12

ธันวาคม

พ.ศ. 2556

(นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

