ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร
พ.ศ. 2557
----------------------------------------------------------โดยที่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 จึงสมควรออก
ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาและการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
“ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตร
เทคโนโลยีบัญฑิต (ต่อเนื่อง) หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ใช้อักษร
ย่อว่า “ทล.บ.”
“ผู้เข้ าศึ กษา” หมายความว่า ผู้ม าสมัค รเข้าศึ กษาในสถาบั น การอาชีวศึ กษาภาคใต้ 3
หรือสมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาและทํ า สั ญ ญาการฝึ ก อาชี พ กั บ
สถานประกอบการ
“ภาคเรียน” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดทําการสอน
การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
“ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น” หมายความว่ า ช่ ว งเวลาที่ จั ด ให้ เรี ย นหรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นระหว่ า ง
ภาคฤดู 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
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“สํ านั ก งานอาชี วศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ” หมายความว่า สํ านั ก งานอาชี วศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สถาบั น
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
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ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
ที่เปิดสอน
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสาขาวิชา สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 มอบหมายให้ ทํ าหน้ าที่ ให้ คํ าแนะนําปรึก ษา ติ ดตามผลเกี่ยวกับ การศึ ก ษา ตั กเตือ นดูแ ลความ
ประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า คณาจารย์ประจําและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนรายวิชา
ในระดับปริญญา
“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและ
การประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึ ก ษาระบบทวิภ าคี” หมายความว่า การจั ดการศึก ษาวิชาชีพ ที่ เกิ ด จากข้อ ตกลง
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 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 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการ
“ครูฝึก” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่ สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐาน 55 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
“อาจารย์นิเทศก์” หมายความว่า อาจารย์ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้
ทําหน้าที่ นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนําแก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดคุณลักษณะของบุคคลด้านวิชาชีพ เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
“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 ติดตามและกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา ในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
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สภาพนักศึกษา
ส่วนที่ 1
พืน้ ความรูแ้ ละคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ข้อ 5 ผู้เข้าศึกษา ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่า ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เรียนหรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน ให้สถาบันกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสมของโครงการนั้น
ส่วนที่ 2
การรับผู้เข้าศึกษา
ข้อ 6 การรับผู้เข้าศึกษาให้ทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบที่สถาบัน
กําหนด
การรับผู้เข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับสถานประกอบการ
การรับผู้เข้าศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน ให้สถาบันคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนด
ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น
ข้อ 7 ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ ผ่านการสอบคัดเลื อก หรือได้รับการคัดเลือกโดย
แพทย์ปริญญา
ส่วนที่ 3
การเป็นนักศึกษา
ข้ อ 8 ผู้ ที่ ผ่ านการสอบคั ด เลื อ กหรือ คั ด เลื อ กเข้ าศึ ก ษา จะมี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ ได้
ขึ้นทะเบียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่สถาบันกําหนด
หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด
ของสถาบัน จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากสถาบัน
สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทําสัญญาการ
ฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลั ก ฐานการสําเร็จ การศึ กษาตามวัน เวลา ที่ ส ถาบั น และสถานประกอบการกํ าหนด โดยชํ าระเงิน
ค่าธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน
ข้อ 9 ให้สถาบันออกบัตรประจําตัวให้แก่นักศึกษา โดยให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด
สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถาบันออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้
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การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา
ข้อ 10 การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 54
(3) ลาออก
(4) ถึงแก่กรรม
(5) สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(ก) ขาดเรี ย น ขาดการฝึ ก อาชี พ หรื อ ขาดการติ ด ต่ อ กั บ สถาบั น และหรื อ สถาน
ประกอบการเกินกว่า 15 วัน ซึ่งสถาบันหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ
(ข) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนที่พักการศึกษา ตาม
ข้อ 15 ไม่ยื่นขอกลับเข้าศึกษาตามข้อ 17 หรือไม่ติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ 26
(ค) ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบัน หรือสถานประกอบการ หรือของ
ทางราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สถาบัน หรือประพฤติตนเป็น
ภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ง) ต้ อ งโทษคดี อ าญา โดยคํ าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ด ให้ จํ าคุ ก เว้น แต่ ค วามผิ ด
ลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
(จ) ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5
ข้อ 11 ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 10 (3), 10 (5) ก, 10 (5) ข ถ้าประสงค์จะขอคืน
สภาพเพื่อกลับเข้าศึกษาในสถาบันหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องยื่นคําร้องขอต่อสถาบันภายใน
1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อสถาบันพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าศึกษาได้
ข้อ 12 การขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าศึกษาตามข้อ 11 ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องเข้าศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าศึกษาในภาคเรียน
เดียวกัน
(2) ต้องศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(3) ให้นําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรนี้มานับรวม เพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การพักการศึกษา
ข้อ 13 สถาบันและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษา
หรือฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถาบันหรือสถาน
ประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่น ๆ อันควรแก่การส่งเสริม
(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
(3) เพื่อรับราชการทหารกองประจําการ โดยให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด
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เห็นสมควร
ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาหรือ
การฝึกอาชีพไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากสถาบันเป็นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า
1 ปี สถาบั น หรือ สถานประกอบการอาจพิ จ ารณารับ นั ก ศึก ษาอื่ น เข้ าศึ กษาหรือ ฝึ กอาชี พ แทนที่ ได้ ตามที่
เห็นสมควร
ข้ อ 14 นั ก ศึ ก ษาที่ ข ออนุ ญ าตลาพั ก การศึ ก ษาหรื อ การฝึ ก อาชี พ ต้ อ งยื่ น คํ า ขอเป็ น
ลายลักษณ์อักษรต่อสถาบัน หรือสถาบันและสถานประกอบการ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ข้อ 15 สถาบันสั่งให้นักศึกษาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพได้ โดยปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาของสถาบัน หรือระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานประกอบการ
นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตามข้อ 13 หรือถูกสั่งพักการศึกษา
หรือการฝึกอาชีพ ตามข้อ 15 เป็นเวลาเกินกว่า 1 ภาคเรียน ต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา
ทุกภาคเรียนที่พักการศึกษาตามระเบียบของสถาบัน ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนถัดไป
ข้อ 16 การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ ให้สถาบันทําหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้นักศึกษาโดยตรง
ข้อ 17 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ หรือถูกสั่งพักการศึกษาหรือพักการ
ฝึกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือฝึกอาชีพ หรือถูกสั่งพักการศึกษาแล้ว ให้ยื่นคําขอกลับเข้า
ศึกษาพร้อมหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพต่อสถาบันภายใน 15 วัน นับแต่วันถัด
จากวันครบกําหนด หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
ส่วนที่ 6
การลาออก
ข้อ 18 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่
สถาบันกําหนด
ข้อ 19 นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ส่วนที่ 1
การเปิดเรียน
ข้อ 20 ให้สถาบันกําหนดวัดเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
ปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา สถาบันอาจกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากระเบียบ
ดังกล่าวได้ และให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
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การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ส่วนที่ 2
การลงทะเบียนรายวิชา
ข้อ 22 สถาบันต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
นั้นตามวัน เวลาที่สถาบันกําหนด
ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี การทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นไปตามข้อกําหนดของ
หลักสูตร
ข้ อ 24 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิช าด้ ว ยตนเอง ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถมา
ลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทน ให้สถาบันพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ
ไป
ข้อ 25 สถาบันอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 22 ก็ได้ โดยให้
สถาบันกําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือไม่
เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามที่
สถาบันกําหนด
ข้อ 26 นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถาบันกําหนด ถ้าประสงค์จะรักษา
สภาพนักศึกษา ต้องติดต่อลาพักการศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน
ข้อ 27 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิต สําหรับภาคเรียนฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน
ส่วนที่ 3
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ข้อ 28 นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทําภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระทําได้ ถ้าสถาบันพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม หรือขอถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา
ข้อ 29 การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามข้อ 28 ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในใบแสดงผล
การศึกษา
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ลงอักษร “ถ.น.” ในใบแสดงผลการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่ถ้าสถาบันพิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้
ลงอักษร “ถ.ล.”
ส่วนที่ 4
การศึกษาโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 30 สถาบันอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เพื่อเป็นการ
เสริมความรู้ โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้
ข้อ 31 เมื่อได้ทําการวัดและประเมินผลการศึกษาแล้ว ได้ระดับผลการศึกษาผ่าน ให้บันทึก
“ม.ก.” ลงในใบแสดงผลการศึกษาช่อง “ระดับผลการศึกษา” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน ไม่ต้องบันทึกรายวิชา
นั้น และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสําหรับการศึกษารายวิชานั้น โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ส่วนที่ 5
การนับเวลาเรียนเพือ่ สิทธิในการประเมินสรุปผลการศึกษา
ข้อ 32 ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี ต้องมีเวลาเรียน
ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มสําหรับรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิรับการประเมิน
สรุปผลการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย สถาบันอาจพิจารณาผ่อนผันได้เป็นราย ๆ ไป
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ 60 ในภาคเรียนนั้นมิได้
ข้อ 33 การนับเวลาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) เวลาเปิดเรียนเต็มตามปกติ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18 สัปดาห์
(2) นักศึกษาที่ย้ายสถาบั นระหว่างภาคเรียน ให้นําเวลาเรียนจากสถาบันทั้งสองแห่ง
รวมกัน
(3) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับ
เวลาเรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน
(4) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนและ
หลังการลาพักการศึกษาหรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน
(5) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะไม่นับเวลาเรียนในระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา
(6) รายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอนให้นําเวลา
เรียนที่ศึกษากับอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน
(7) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา หรือเพิ่มรายวิชา ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่
ส่วนที่ 6
การขออนุญาตเลื่อนการประเมิน
ข้อ 34 นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษาตามวันและเวลาที่สถาบัน
กําหนด สถาบันอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปนี้
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(2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(3) เป็นตัวแทนของสถาบัน หรือสถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม
พิเศษอย่างอื่น โดยได้รับความยินยอมจากสถาบันหรือสถานประกอบการ
(4) มีความจําเป็นอย่างอื่น โดยสถาบันหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ความจําเป็นอย่างแท้จริง
ข้อ 35 นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการศึกษา ต้องยื่นคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถาบันก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทําได้ให้สถาบัน
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการศึกษา ให้สถาบันทําเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้
นักศึกษา
ข้อ 36 นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกําหนดการประเมิน
สรุปผลการศึกษาปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถาบันเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 37 ถ้าเป็น กรณี ที่ส ามารถกําหนดวัน ประเมิ นได้ ให้ สถาบั นกําหนดวันประเมิน ไว้ใน
หนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้ให้เป็นหน้าที่ของนักศึกษา ซึ่งพร้อมที่จะรับการ
ประเมินยื่นคําร้องต่อสถาบัน เพื่อขอเข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมิน
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการศึกษาปลายภายเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกําหนดนี้
ให้ถือว่าขาดการประเมินสรุปผลการศึกษา และให้สถาบันทําการประเมินตัดสินผลการศึกษา เว้นแต่ได้รับ
อนุญาต ตามข้อ 36
หมวด 3
การประเมินผลการศึกษา
ส่วนที่ 1
หลักการในการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 38 ให้สถาบันมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 39 ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถาบัน
ข้อ 40 ให้สถาบัน หรือสถาบันและสถานประกอบการ ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชา
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา
ข้อ 41 ให้สถาบันดําเนินการส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2
วิธีการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 42 การประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา ให้ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม

-9ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาจากการประเมิน
ในแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
ให้ดําเนินการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี
จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของสถาบัน
ข้อ 43
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พอใช้
หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อน
หมายถึง ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
หมายถึง ผลการศึกษาตก

ข้อ 44 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการศึกษาตามข้อ 43 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษา เนื่องจากมีเวลา
ศึกษาต่ํากว่าร้อยละ 80 โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการศึกษาในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการศึกษา
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ม.ส. หมายถึ ง ไม่ ส มบู ร ณ์ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเข้ า รั บ การประเมิ น ครบทุ ก ครั้ ง
และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาตามกําหนด ด้วยเหตุสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การศึกษาโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ 45 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการศึกษาเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) ได้ ข.ร.
(2) ได้ ข.ป.
(3) ได้ ข.ส.
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(5)
(6)
(7)

ได้ ถ.ล.
ได้ ถ.พ.
ได้ ท.
ได้ ม.ท.

ข้อ 46 นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ในรายวิชาใด ให้สถาบันพิจารณาผลการเรียนให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือในรายวิชานั้นหรืออาจ
ตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบที่สถาบันกําหนด
ข้อ 47 การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้ นํ าผลบวกของผลคู ณ ระหว่างจํานวนหน่ วยกิ ต ของแต่ล ะรายวิชากับ ระดั บ ผล
การศึกษา หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ
(2) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตามข้อ 43
และข้อ 45 รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการศึกษาสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิตมา
เป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ประจํ า ภาคเรี ย น คํ า นวณจากรายวิ ช าที่ ได้ ร ะดั บ ผล
การศึกษาตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ
ผลการศึกษาตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ 48 ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน
ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้สถาบัน และหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผู้ ที่ ได้ ม.ส. เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถส่ งงานอั น เป็ น ส่ วนประกอบของการศึ ก ษารายวิช าตาม
กําหนดให้ส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ ภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการศึกษารายวิชา หากพ้นกําหนดให้
สถาบั น หรื อ สถานประกอบการทํ า การตั ด สิ น ผลการศึ ก ษา ยกเว้ น มี เหตุ สุ ด วิ สั ย ให้ ส ถาบั น หรื อ สถาน
ประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้อาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้สถาบันหรือผู้ควบคุม
การฝึกทราบทุกราย
ข้อ 49 นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามหลักสูตร หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ข้อ 50 ให้ระดับผลการประเมินในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ผ. หมายถึง ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์
ม.ผ. หมายถึง ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่ผ่านเกณฑ์

- 11 ส่วนที่ 3
การตัดสินผลการศึกษา
ข้อ 51 การตัดสินผลการศึกษาให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) ตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับ 1.0 ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวน
หน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื่อได้ประเมินผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับ 0 (ศูนย์) ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 45 และข้อ 46 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให้ศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ให้ศึกษาซ้ํารายวิชา
นั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะศึกษาซ้ํา หรือศึกษารายวิชาอื่นแทนก็ได้
ในกรณีที่ให้ศึกษารายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุว่าให้ศึกษาแทนรายวิชาใด
ข้อ 52
(1)
อื่น ๆ ที่สถาบันกําหนด
(2)
(3)
วิชาชีพ

การตัดสินผลการศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไข
ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ได้ ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ํ ากว่ า 2.00 และผ่านการประเมิ น มาตรฐาน

ข้อ 53 นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่ม เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้สถาบันดําเนินการให้ศึกษาเพิ่มภายในเวลาที่เห็นสมควร
การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ ให้นับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา
ข้อ 54 ให้สถาบันพิจารณาเกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาของนักศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.75 ให้สถาบันพิจารณาว่าควรให้
เรียนต่อไปหรือพ้นสภาพนักศึกษา
(2) เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.90 ให้สถาบันพิจารณาว่าควรให้
เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ส่วนที่ 4
การเทียบโอนผลการศึกษา
ข้ อ 55 การโอนผลการศึ ก ษา ให้ ส ถาบั น ที่ รับ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษารั บ โอนผลการศึ ก ษา
ทุกรายวิชา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน
ข้อ 56 สถาบันจะรับโอนผลการศึกษารายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิไม่
ต่ํากว่าระดับปริญ ญาตรี หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่ มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกชื่อเป็ นอย่างอื่นของ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด ดังนี้
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 และมีจํานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ข้อบังคับนี้

- 12 (2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการศึกษาตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป สถาบันจะรับโอนผลการศึกษาหรือ
จะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้
(3) การขอโอนผลการศึ ก ษาและหน่ วยกิ ต สถาบั น จะรับ โอนได้ ไม่เกิน 3 ใน 4 ของ
จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(4) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับโอนผลการศึกษา ต้องนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมด้วย
ข้อ 57 การบันทึกผลการศึกษาตามข้อ 55 ข้อ 56 ลงในใบแสดงผลการศึกษา ให้ใช้รหัส
วิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตร โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนจากหลักสูตรอื่นหรือจากการ
เทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ 58 สถาบันจะอนุ ญ าตให้นักศึกษาไปศึกษารายวิชาบางรายวิชาจากสถาบัน แห่ งอื่ น
ในกรณีที่สถาบันไม่สามารถเปิดทําการสอนในรายวิชานั้นได้ โดยสถาบันพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร และให้สถาบันทั้งสองแห่งทําความตกลงร่วมกันในการจัดสอนและรับโอนผล
การศึกษา
ข้อ 59 ในกรณี สถาบั นอนุ ญ าตให้ นักศึก ษาไปศึกษาจากสถาบั นแห่ งอื่นตามข้อ 58 ให้
สถาบันพิจารณารับโอนผลการศึกษาตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันที่นักศึกษาไปศึกษาและบันทึกผล
การศึกษาลงในใบแสดงผลการศึกษา ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตรของสถาบัน โดยระบุว่ารับโอน
จากสถาบันแห่งอื่น ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ 60 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือฝึกงานในสถานประกอบการหรือทํางาน
ในอาชีพนั้นอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าศึกษาหรือเข้าศึกษาแล้ว แต่ขอไปศึกษา
หรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานในสถานประกอบการ
เพื่อนับจํานวนหน่วยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด
ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปได้
ข้อ 61 นักศึ ก ษาที่ ส ถาบั นให้ พ้ น สภาพนั กศึกษาตามข้อ 54 แล้วสอบเข้าศึ กษาใหม่ ใน
สถาบันเดิมหรือสถาบันแห่งใหม่ได้ ให้สถาบันรับโอนผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้
และได้ระดับผลการศึกษาตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
ข้อ 62 นักศึกษาที่ขอโอนผลการศึกษารายวิชาตามข้อ 56 หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันนั้นไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
หมวด 4
การขอสําเร็จการศึกษาและการรับปริญญา
ส่วนที่ 1
การขอสําเร็จการศึกษาและการขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
ข้อ 63 นักศึกษาที่มีสทิ ธิขอสําเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 13 (1) ศึกษารายวิชาได้ครบตามหลักสูตร และข้อกําหนดของสาขานั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 4
ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน
รวมเข้าด้วย
(2) มี ห น่ วยกิ ตสะสมไม่ ต่ํ ากว่าที่ ห ลัก สูต รกําหนดไว้ และผ่านการประเมิ น มาตรฐาน
วิชาชีพ
(3) มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อสถาบัน
(4) ต้องยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น ตามประกาศของสถาบัน
(5) นักศึกษาที่ไม่ดําเนินการตามข้อ (4) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
ในแต่ละภาคเรียนนั้น และจะต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นคําร้องขอ
สําเร็จการศึกษา
ข้อ 64 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยยื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียน
บัณฑิต พร้อมชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามขั้นตอนที่สถาบันกําหนด
ข้อ 65 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ส่วนที่ 2
ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 66 การให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรติ
นิยม พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

