
 
ข้อบังคบัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ว่าด้วย การจัดการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง 
พทุธศักราช 2546 

พ.ศ. 2557 
----------------------------------------------------------- 

  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
จึงสมควรออกข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ให้สอดคล้องกัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9  มกราคม  พ.ศ. 2557     
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546            
พ.ศ. 2557” 

  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  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
   “ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ใช้อักษรย่อว่า “ปวส.” 
  “ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือ
สมัครฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา มารดา และบุคคลอ่ืน ที่ทําหน้าที่ปกครอง ดูแล และให้
ความอุปการะแก่นักศึกษา และให้คํารับรองแก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือสถานประกอบการ ว่าจะ
ปกครอง ดูแลความประพฤติของนักศึกษา ในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถาบันและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 



- 2 - 
 
  “ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดทําการสอน 
การจัดภาคเรียนให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกําหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน 
  “ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่จัดให้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในระหว่าง        
ภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 
  “การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถาบัน   
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและ
การประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  “การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
กําหนดจุดหมายรูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ที่เป็นเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  “การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง   
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถาบัน และ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
  “สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานประกอบการที่ ร่วมมือกับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด 
  “ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่ สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่
ประสานงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึก
อาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
  “ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ สอน ฝึก อบรม ในสถานประกอบการ 
  “ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ทําหน้าที่
นิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่นักศึกษาที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  “ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ทําหน้าที่ 
ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
  “การเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย”  หมายความว่า  การเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ด้วยการจัดการและบริหารสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ถ่ายทอด สนับสนุน หรือปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จํากัดเวลา สถานที่ หรือความจํากัดของตัวผู้เรียน 
  “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อกําหนดคุณลักษณะของบุคคลด้านวิชาชีพ เพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 
  “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม ซึ่งกําหนด
เกณฑ์การตัดสินชัดเจน พร้อมทั้งจัดดําเนินการประเมินภายใต้เง่ือนไขที่เป็นมาตรฐาน 



- 3 - 
 
  “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทําหน้าที่ 
รับผิดชอบในการอํานวยการ ติดตาม และกํากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถาบัน    
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

  ข้อ 4  ให้ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

หมวด 1 
สภาพนักศกึษา 

ส่วนที่ 1 
พืน้ความรูแ้ละคณุสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

  ข้อ 5  ผู้เข้าเรียนต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเรียน หรือคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  ผู้เข้าเรียนที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางานท่ีกําหนด ต้องผ่านการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให้ครบตามที่กําหนดใน
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 
  ความในข้อน้ีไม่ใช้บังคับสําหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา หรือบางรายวิชา โดยไม่นับจํานวน
หน่วยกิตมารวม เพ่ือตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และรับประกาศนียบัตร 

  ข้อ 6  ผู้เข้าเรียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
(1) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(2) มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมในการเรียนวิชาน้ัน ๆ 
(3) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกําหนด 
(4) ถ้าเคยถูกให้พ้นสภาพนักศึกษา จะต้องพ้นสภาพนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1     

ภาคเรียน นับถึงวันสมัครเข้าเรียน 
(5) มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานของ

ทางราชการลักษณะเดียวกันมาแสดง 
  ในกรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ทะเบียนประวัติเด็กที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย หลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษา     
เข้าเรียนในสถานศึกษา 

(6) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

(7) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(8) สําหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ     

ไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ ์และมีความต้ังใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ต้องเป็นผู้มีความ

สนใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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กรณีที่มีผู้เข้าเรียนตามโครงการอ่ืน อาจกําหนดคุณสมบัติได้ตามความเหมาะสมของ
โครงการน้ัน 

ส่วนที่ 2 
การรบัผู้เข้าเรยีน 

  ข้อ 7  การรับผู้เข้าเรียน ให้ทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด 
  การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันกับ
สถานประกอบการ 
  การรับผู้เข้าเรียนตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ให้สถาบันรับ
สมัครผู้เรียนที่สถาบัน และผ่านระบบเครือข่าย 
  การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการอ่ืน ๆ ของสถาบัน สถาบันคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนดตาม
ความเหมาะสมของโครงการน้ัน 

  ข้อ 8  ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกโดย
แพทย์ปริญญา 

ส่วนที่ 3 
การเปน็นกัศึกษา 

  ข้อ 9  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าเรียน จะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่สถาบันกําหนด 
  หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเข้าเรียน ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกําหนด
ของวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธ์ิที่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย 
  สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทําสัญญา    
การฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 
  การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา และการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถาบันและสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองมาให้คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว 
  ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถาบันอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัว หรือ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับหรือไม่ก็ได้ 
  ให้วิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบแนวทางและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียน 

  ข้อ 10  ให้สถาบันออกบัตรประจําตัวให้แก่นักศึกษา 
  บัตรประจําตัว ต้องระบุเลขที่ ช่ือสถาบัน รหัส สถาบัน ช่ือวิทยาลัย รหัสวิทยาลัย ช่ือ ช่ือสกุล
นักศึกษา รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือช่ือผู้อํานวยการ
สถาบันหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่
สวมแว่นตาสีดํา      แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตรกับให้มีลายมือช่ือของ
นักศึกษา 
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  ให้ประทับตราของสถาบันที่มุมใดมุมหน่ึงของรูปถ่ายนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน 
  บัตรประจําตัวน้ีให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถาบัน แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี 
นับแต่วันออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพนักศึกษา ก็ให้สถาบันต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ ไป 
  สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถาบันออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการก็ได้ 

  ข้อ 11  ให้วิทยาลัยแต่งต้ังครูที่ปรึกษา เพ่ือทําหน้าที่ ให้คําแนะนําเก่ียวกับการเรียน ให้
คําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มี
ผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

ส่วนที่ 4 
การพน้สภาพและคนืสภาพนักศกึษา 

  ข้อ 12  การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2) พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 58 หรือข้อ 59 
(3) ลาออก 
(4) ตาย 
(5) วิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึง ต่อไปน้ี 

(ก) ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกับวิทยาลัยและหรือสถาน
ประกอบการเกินกว่า 15 วัน ซึ่งวิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณาแล ้วเห็นว่า ไม่มีเหตุอันสมควร หรือมี
พฤติกรรมอย่างอ่ืนที่แสดงว่าไม่มีความต้องใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ 

(ข) ไม่ติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา ตามข้อ 28 
(ค) ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันหรือสถานประกอบการ หรือของ

ทางราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียช่ือเสียงแก่สถาบัน หรือประพฤติตนเป็น
ภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิด   
ลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 

(จ) ขาดพ้ืนความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 หรือข้อ 6 

  ข้อ 13  ผู้ที่ พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 12 (3), 12 (5) ก, 12 (5) ข และข้อ 19          
ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเรียนในวิทยาลัย หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องย่ืนคําร้อง
ขอภายใน 1 ปี นับแต่วันวัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

   ข้อ 14  การขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเรียนตามข้อ 13 ให้ปฏิบัติดังน้ี 
(1) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียน

เดียวกัน 
(2) ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
(3) ให้นําจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ประเมินได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ใน

หลักสูตรน้ีมานับรวม เพ่ือพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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ส่วนที่ 5 
การพกัการเรยีน 

  ข้อ 15  วิทยาลัยและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน 
หรือฝึกอาชีพได้ตามท่ีเห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง ต่อไปน้ี 

(1) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของวิทยาลัย หรือสถาบัน
หรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอ่ืน ๆ อันควรแก่การส่งเสริม 

(2) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว 
(3) เพ่ือรับราชการทหารกองประจําการ โดยให้ลาพักได้จนกว่าได้รับการนําปลด 
(4) เหตุจําเป็นอย่างอ่ืนตามที่วิทยาลัย หรือสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
ในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน นักศึกษาจะขอลาพักการเรียน

หรือการฝึกอาชีพไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากสถาบันเป็นกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพต้ังแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกิน

กว่า 1 ปี วิทยาลัยหรือสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร 

 ข้อ 16  นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ ต้องย่ืนคําขอเป็น         
ลายลักษณ์อักษรต่อวิทยาลัย หรือสถานประกอบการ โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 
จะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนได้ มิฉะน้ันจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 

 ข้ อ  1 7   วิท ยาลั ยอาจสั่ ง ให้ นั กศึ กษ าพั กการเรี ยน ได้  โดยป ฏิ บั ติ ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน หรือสถานประกอบการ 

 ข้อ 18  การอนุญาตให้นักศึกษาพักการเรียนและการสั่งให้นักศึกษาพักการเรียน ให้วิทยาลัย
ทําหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผ ู ้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว      
ให้แจ้งนักศึกษาโดยตรง 

 ข้อ 19  นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน หรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่
ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน หรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ย่ืนคําขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาต
ให้ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียนต่อผู้อํานวยการวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบ
กําหนด เมื่อได้รับอนุญาตก็ให้กลับเข้าเรียนได้ หากพ้นกําหนดให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 

ส่วนที่ 6 
การลาออก 

 ข้อ 20  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
การลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

 ข้อ 21  นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้น้ันมีสภาพนักศึกษามาต้ังแต่ต้นภาคเรียนน้ันทุกประการ 
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หมวด 2 
การจัดการเรียน 

ส่วนที่ 1 
การเปดิและปดิภาคเรียน 

 ข้อ 22  ให้สถาบันกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
ปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา สถาบันอาจกําหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากระเบียบ
ดังกล่าวได้ และให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

 ข้อ 23  สถาบันจะเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

ส่วนที่ 2 
การลงทะเบยีนรายวิชา 

 ข้อ 24  วิทยาลัยต้องจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน
น้ันตามระยะเวลาที่สถาบันกําหนด 

 ข้อ 25  การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 

 ข้อ 26  นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่วิทยาลัยกําหนด 
โดยแจ้งความประสงค์ว่าจะใช้วิธีการเรียนใด พร้อมทั้งชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของสถาบัน 
เรื่อง กําหนดการเก็บเงินบํารุงการศึกษาในสถาบัน ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง
ได้ จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนมาลงทะเบียนแทนก็ให้วิทยาลัยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 นักศึกษาที่มีเหตุขัดข้องทางการเงิน ประสงค์ขอผ่อนผันการชําระค่าลงทะเบียนรายวิชาก็ให้
ผู้ปกครองย่ืนคําร้องขอผ่อนผันต่อผู้อํานวยการวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว ให้ย่ืน
คําร้องขอผ่อนผันต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยด้วยตนเอง โดยชําระเป็นภาคเรียนหน่ึง ๆ ได้ 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายต้อง
ชําระก่อนวันประเมินปลายภาคเรียน เพ่ือสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียน ทั้งน้ีให้ผู้อํานวยการวิทยาลัย
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

 ข้อ 27  วิทยาลัยอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 24 ก็ได้ โดยให้
วิทยาลัยกําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดเรียน หรือไม่
เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การลงทะเบียนรายวิชาภายหลังวันสิ้นสุดการลงทะเบียน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับตาม
ประกาศสถาบัน เรื่อง กําหนดการเก็บเงินบํารุงการศึกษา 

 ข้อ 28  นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่วิทยาลัยกําหนด ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพ 
นักศึกษาต้องติดต่อลาพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน พร้อมทั้งชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามประกาศสถาบัน 

 ข้อ 29  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง ทั้งน้ี
นับรวมกิจกรรม 2 ช่ัวโมงใน 5 ภาคเรียนด้วย หรือไม่เกินจากที่กําหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากวิทยาลัย 
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 ข้อ 30  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาจากวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร แต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ 68 ได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

ส่วนที่ 3 
การเปลี่ยน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา 

 ข้อ 31  นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระทํา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ส่วนการขอถอน
รายวิชาต้องกระทําภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามวรรคหน่ึงอาจกระทําได้ ถ้าวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร 
 การขอเปล่ียน ขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูผู้สอนประจํา
รายวิชา และครูที่ปรึกษา 

 ข้อ 32  การถอนรายวิชาภายในกําหนด ตามข้อ 31 ให้ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผล
การเรียน 
 การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดตามข้อ 31 ให้วิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลสมควร ให้
ลงอักษร “ถ.น.” ในระเบียนแสดงผลการเรียนเช่นเดียวกัน แต่ถ้าวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า ไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ก็ให้ลงอักษร “ถ.ล.” 

ส่วนที่ 4 
การเรียนโดยไม่นบัจํานวนหน่วยกติมารวมเพื่อการสําเรจ็การศกึษาตามหลักสตูร 

 ข้อ 33  วิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึง เพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันมารวม เพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ 
 ข้อ 34  เมื่อได้ทําการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วได้ระดับผลการเรียนผ่าน ให้บันทึก 
“ม.ก.” ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง “ระดับผลการเรียน” ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน ไม่ต้องบันทึก
รายวิชาน้ัน และให้ถือเป็นการสิ้นสุดสําหรับการเรียนรายวิชาน้ัน โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวม เพ่ือการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที่ 5 
การนบัเวลาเรยีนเพือ่สทิธิในการประเมินสรปุผลการเรียน 

  ข้อ 35  ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ การศึกษาในระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ต้องมีเวลาเรียน
ในแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด สําหรับรายวิชาน้ันจึงจะมีสิทธิรับการประเมิน
สรุปผลการเรียน ยกเว้นนักศึกษาตามการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย หรือการศึกษา        
นอกระบบ 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย วิทยาลัยอาจพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ก็ได้ 
  นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวรรคหนึ่ง จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ 68 ในภาคเรียนน้ันมิได้ 
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  ข้อ 36  การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) เวลาเรียนทั้งหมดของภาคเรียนปกติไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ 
(2) นักศึกษาที่ ย้ ายสถาบันการศึ กษาระห ว่างภาค เรียน ให้ นํ าเวลาเรียนจาก

สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งรวมกัน 
(3) นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้นับเวลา

เรียนที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(4) นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด ให้นับเวลาเรียนก่อนหรือหลัง

การลาพักการเรียนหรือฝึกอาชีพในภาคเรียนน้ันมารวมกัน 
(5) รายวิชาที่มีครูผู้สอนหรือครูฝึกต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป และแยกกันสอนให้นําเวลาเรียนที่

เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 
(6) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชาหรือเพ่ิมรายวิชา ให้นับเวลาเรียนต้ังแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 

ส่วนที่ 6 
การขออนญุาตเลื่อนการประเมิน 

  ข้อ 37  นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน และเวลาที่
วิทยาลัยกําหนด วิทยาลัยอาจอนุญาตเลื่อนการประเมินได้ในกรณีต่อไปน้ี 

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

หรือกิจกรรมพิเศษอย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ 
(4) มีความจําเป็นอย่างอ่ืน โดยวิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็น

ความจําเป็นอย่างแท้จริง 

  ข้อ 38  นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องย่ืนคําร้อง
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อวิทยาลัยก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระทําได้ ให้วิทยาลัย
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  การอนุญาตให้เลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ให้วิทยาลัยทําเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้
นักศึกษา 

  ข้อ 39  นักศึกษาจะขออนุญาตเลื่อนการประเมินออกไปได้ไม่เกินวันกําหนดการประเมิน
สรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 

  ข้อ 40  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถกําหนดวันประเมินได้ ให้วิทยาลัยกําหนดวันประเมินไว้ใน
หนังสืออนุญาตให้เลื่อนการประเมิน แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้ให้เป็นหน้าที่ของนักศึกษา ซึ่งพร้อมที่จะรับการ
ประเมิน ย่ืนคําร้องต่อวิทยาลัยเพ่ือขอรับการประเมิน พร้อมทั้งหลักฐานการอนุญาตให้เลื่อนการประเมิน ทั้งน้ี 
ต้องไม่เกินวันกําหนดการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือ
ว่าขาดการประเมินสรุปผลการเรียน และให้วิทยาลัยทําการประเมินตัดสินผลการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
ตามข้อ 39 
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หมวด 3 
การประเมินผลการเรียน 

ส่วนที่ 1 
หลกัการในการประเมินผลการเรียน 

  ข้อ 41  ให้วิทยาลัย และหรือสถานประกอบการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผล
การเรียน 

  ข้อ 42  ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตของแต่ละ
รายวิชาให้ถือตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

  ข้อ 43  ให้วิทยาลัย และหรือสถานประกอบการทําการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้น
ภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 
  สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ให้ครูฝึกและครูนิเทศก์ ร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน 

ส่วนที่ 2 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

  ข้อ 44  การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเน่ือง
ตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเน้ือหาวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม 
  จัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนปลายภาคเรียน โดยพิจารณา
จากการประเมินแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสําคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมาย และจัดให้มีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
  ให้ดําเนินการประเมินผลการเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและครูนิเทศก์กําหนด 

  ข้อ 45  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา และรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 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  ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า 

  ข้อ 46  รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 45 ไม่ได้ ใหใ้ช้ตัวอักษรต่อไปน้ี 
 ข.ร.  หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เน่ืองจากมีเวลา
เรียนตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 
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 ข.ป.  หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 ข.ส.  หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร 
 ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังกําหนด โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร 
 ถ.น.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในกําหนด 
 ถ.พ.  หมายถึง  ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน 
 ท.     หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทํา 
 ม .ส . หมายถึง  ไม่สมบูรณ์  เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง          
และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด ด้วยเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย 
 ม.ท.  หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา
ที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 
 ผ.     หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผ่าน 
 ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน หรือผลการประเมินการ
เรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ผ่าน หรือไม่ได้ทําการ
ประเมินผลการเรียน 
 ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจํานวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน 

 ข้อ 47  ในกรณีต่อไปน้ีให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา 
(1)  มีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า (ไม่ผ่าน) 
(2)  ได้ ข.ร. 
(3)  ได้ ข.ป. 
(4)  ได้ ข.ส. 
(5)  ได้ ถ.ล. 
(6)  ได้ ถ.พ. 
(7)  ได้ ท. 
(8)  ได้ ม.ท. 

 ข้อ 48  นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทํา
ในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังน้ี 

(1) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งน้ัน หรือ 
(2) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชาน้ัน หรือ 
(3) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชาน้ัน และตัดคะแนนความประพฤติ

ตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถาบันกําหนด 

 ข้อ 49  การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ปฏิบัติดังน้ี 
(1) ให้นําผลบวกของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการ

เรียน หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตําแหน่งไม่ปัดเศษ 
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(2) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 45 และ
ข้อ 47 รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ํา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจํานวนหน่วยกิตมาเป็น
ตัวหารเพียงคร้ังเดียว 

(3) ให้คํานวณค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการ

เรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหน่ึง ๆ 
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ

ผลการเรียนตาม (2) ต้ังแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 

 ข้อ 50  ผู้ที่ได้ ม.ส. เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน
ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย ให้วิทยาลัยหรือสถานประกอบการพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป ทั้งน้ี ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป 
 ผู้ที่ได้ ม.ส. เน่ืองจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด
ส่งงานน้ันให้สมบูรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกําหนดให้วิทยาลัยหรือ
สถานประกอบการทําการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจําเป็นอันสุดวิสัย ให้วิทยาลัยหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ครูผู้สอนหรือครูฝึก รายงานให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือ   
ผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย 

 ข้อ 51  นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชา ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

 ข้อ 52  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ระดับผลการประเมินดังน้ี 
  ผ่าน     หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

ส่วนที่ 3 
การตดัสนิผลการเรียน 

 ข้อ 53  การตัดสินผลการเรยีนให้ดําเนินการ  ดังน้ี 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 1.0 ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจํานวน

หน่วยกิตของรายวิชาน้ันเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม 
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตามที่

กําหนดไว้ในข้อ 45 และข้อ 48 ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กําหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา       
และสาขางาน ให้เรียนซ้ํารายวิชาน้ัน ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ํา หรือเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 
 ในกรณีทีใ่ห้เรยีนรายวิชาอ่ืนแทนให้ลงหมายเหตุใน รบ.1 ปวส. ว่าให้เรยีนแทนรายวิชาใด 

 ข้อ 54  การตัดสินผลการเรียนเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
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(1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

(2) ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน 

(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

(4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ครบ 3 ภาคเรียน 
โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่าน
จุดประสงค์สําคัญของกิจกรรม 
 หากนักศึกษามีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมใน
ภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให้วิทยาลัยพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป 
 เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกช่ือกิจกรรม และ
ตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนน้ัน ซึ่งหมายถึง “ผ่าน” หากนักศึกษาได้เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้วิทยาลัยพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมใน
ส่วนที่นักศึกษาผู้น้ันไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
 สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
ถือว่า มีผลตามความใน ข้อ 54 (4) 

 ข้อ 55  ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนเป็นรายวิชา และสภาสถาบันเป็น
ผู้อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ข้อ 56  นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ํารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 หรือ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้สูงขึ้น ให้
วิทยาลัยหรือสถานประกอบการ ดําเนินการให้เรียนซ้ําหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร 
 การเรียนซ้ํารายวิชา ให้นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับ
เฉพาะจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจํานวนหน่วยกิตสะสม 
 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมในกรณีน้ี จะกระทําเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 
2.0 ขึ้นไปเท่าน้ัน 
 รายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือระดับผลการเรียน
ตํ่ากว่า 2.0 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) ตามข้อ 48 (2) และข้อ 48 (3) แห่งข้อบังคับน้ี 

 ข้อ 57  ตามนัยแห่งข้อ 56 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ําให้
นับจํานวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงคร้ังเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอ่ืนแทนให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

 ข้อ 58  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้
เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
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 เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต และได้รับการ
ประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90 ให้วิทยาลัยพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป
หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 

 ข้อ 59  นักศึกษาที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนรายวิชาที่ได้ระดับ
ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มาเป็นเวลารวม 6      
ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่กําหนดไว้ในข้อ 54 ให้วิทยาลัยพิจารณา
ว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 4 ปีการศึกษานับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน 

ส่วนที่ 4 
การเทียบโอนผลการเรยีนรู ้

 ข้อ 60  การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ให้วิทยาลัยรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชา
ที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 วิทยาลัยจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึง
เกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

 ข้อ 61  วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของ
สถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการได้ตามเง่ือนไข 
ดังน้ี 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเน้ือหาใกล้เคียงกันไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 60 
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ข้อบังคับน้ี 

(2) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 ให้วิทยาลัยทําการประเมินใหม่ ถ้าเห็นว่า
มีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ัน 

(3) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียน หรือ
จะทําการประเมินใหม่แล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ันก็ได้ 

 ข้อ 62  วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอ่ืนซึ่ง ก.พ. รับรองคุณวุฒิไม่ตํ่า
กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือจากหลักสูตรอ่ืนใดที่มีรายวิชาลักษณะเดียวกัน แต่เรียกช่ือเป็น
อย่างอ่ืนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหน่วยงานของราชการ    
ได้ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ตํ่าว่าร้อยละ 60 
และมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ข้อบังคับน้ี 

(2) เป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป วิทยาลัยจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะทําการประเมินใหม่ แล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ันก็ได้ 

 ข้อ 63  ถ้ามีระเบียบ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือระเบียบ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่เก่ียวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนหรือการถ่ายโอนผลการเรียน ให้ถือปฏิบัติตามน้ัน 

 ข้อ 64  การบันทึกผลการเรียนตามข้อ 60 ข้อ 61 หรือข้อ 62 ลงในระเบียนแสดงผล    
การเรียน ให้ใช้รหัสวิชาและช่ือรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 โดย
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แสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอ่ืนหรือจากการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา รหัสวิชา
ใด ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องน้ัน ๆ 

 ข้อ 65  วิทยาลัยจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนที่ใช้
หรือไม่ใช้หลักสูตรเดียวกัน แต่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันและมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ารายวิชาที่นักศึกษาต้อง
เรียนในวิทยาลัย แม้รหัสวิชาหรือช่ือรายวิชาจะไม่ตรงกันก็ได้ โดยให้วิทยาลัยพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับ
เน้ือหาของหลักสูตรตามท่ีเห็นสมควร และให้วิทยาลัยทําความตกลงกันกับสถาบันการศึกษานั้นในการจัดสอน
และรับโอนผลการเรียน 

 ข้อ 66  ในกรณีวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนตาม      
ข้อ 65  ให้วิทยาลัยพิจารณารับโอนผลการเรียนดังน้ี 
  (1)  รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนต้ังแต่ 2.0 ขึ้นไป หรือ 
  (2)  รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2.0 ให้วิทยาลัยที่รับโอนผลการเรียนทําการ
ประเมินใหม่ ถ้าเห็นว่ามีผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชาน้ัน 
 ทั้งน้ี ให้วิทยาลัยแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
 การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ใช้รหัสวิชา และชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 โดยระบุว่ารับโอนจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน 
รหัสวิชาใด ยกเว้นมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่องน้ัน ๆ 

 ข้อ 67  กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 หรือข้อ 66 ระดับผลการเรียน
ให้เป็นไปตามที่ได้จากการประเมิน แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 

 ข้อ 68  นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพหรือฝึกงานในสถานประกอบการ หรือทํางาน
ในอาชีพน้ันอยู่แล้ว หรือมีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรน้ีมาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้วแต่ขอไปเรียน
หรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนับจํานวนหน่วยกิต
สะสมสําหรับรายวิชาน้ันก็ได้ 
 ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนน้ัน หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไป 

 ข้อ 69  นักศึกษาที่วิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 58 หรือข้อ 59 แล้วสอบเข้าเรียน
ใหม่ ให้วิทยาลัยรับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรน้ี และได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 
2.0 ขึ้นไป 

 ข้อ 70  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุ่มวิชา หรือขอเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ตามข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 หรือข้อ 69 ต้องมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
1 ภาคเรียน 

หมวด 4 
หน้าทีข่องวิทยาลัย 

 ข้อ 71  วิทยาลัยต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
  (1)  ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ซึ่งใช้ช่ือย่อว่า “รบ.1 ปวส.” และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป 
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  (2) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (รบ.2 ปวส.) ตัวจริงส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนสําเนาเก็บไว้ที่วิทยาลัย
ตลอดไปหรือตามที่สถาบันกําหนด 
  (3) ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร  
  (4) สมุดประเมินผลรายวิชา และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน สมุดบันทึก
การฝึกงาน หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน หรือสมุดรายงานของนักศึกษาตามที่สถาบันกําหนด 
  (5) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียน 
  เอกสารการศึกษาตาม (1) , (2) , (3) และ (5) ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2546 พ.ศ. 2547 หรือตามที่สถาบันกําหนด 

 ข้อ 72  ให้วิทยาลัยรายงานผลการเรียนของนักศึกษา ให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ      
ทุกภาคเรียน 

 ข้อ 73  ให้วิทยาลัยออกใบรับรองผลการเรียน และสถาบันออกประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
สถานศึกษา 

 ข้อ 74  ให้วิทยาลัยเก็บรักษากระดาษคําตอบ และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา 

หมวด 5 
ใบรบัรองผลการเรียน 

 ข้อ 75  ให้ใช้สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ปวส.) เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน
แทนใบสุทธิ และใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา 

 ข้อ 76  การทําสําเนา รบ.1 ปวส. จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือสําเนาเอกสารตามต้นฉบับแล้วให้
เขียนหรือประทับตรา “สําเนาถูกต้อง” 
 ให้หัวหน้างานทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ออกสําเนา และผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือกํากับที่รูปถ่าย 

 ข้อ 77  ถ้านักศึกษาต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียนจาก
วิทยาลัย ให้วิทยาลัยออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา หรือใบรับรองผลการเรียน หรือ สําเนา รบ.1 ปวส. 
แล้วแต่กรณี ใบรับรองน้ีมีอายุ 60 วัน โดยให้วิทยาลัยกําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 
 ถ้านักศึกษาต้องการให้รับรองพ้ืนความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยจะถ่ายสําเนา รบ.1 ป หรือ รบ.1 ปวช. และรับรองสําเนาให้ไปก็ได้ 
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หมวด 6 
รายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชพี 

ส่วนที่ 1 
การจัดการเรียนการสอน 

 ข้อ 78  วิทยาลัยสามารถเปิดทําการสอนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่กําหนดไว้ โดยนักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ๆ พร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบที่สถาบันกําหนด หรืออนุญาต
ให้ไปเรียนจากสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนรายวิชาน้ัน ๆ หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมิน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามข้อ 68 ก็ได้ 

ส่วนที่ 2 
การประเมินผลการเรียน 

 ข้อ 79  การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ประเมินผลกาเรียนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยนําระดับผลการเรียนที่ได้มาคิดค่า
คะแนนเฉล่ียสะสม เพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวด 7 
การขอสาํเร็จการศกึษาและการอนุมัติใหป้ระกาศนียบตัร 

 ข้อ 80  นักศึกษาที่มีสิทธิขอย่ืนสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 
(1) เป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่

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

 ข้อ 81  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 82  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 83  วันสําเร็จการศึกษาให้ถือเอาวันสิ้นสุดภาคการศึกษาเป็นวันสําเร็จการศึกษา 

 ข้อ 84  การอนุมัติให้ประกาศนียบัตร สภาสถาบันจะพิจารณาอนุมัติปีการศึกษาละ 3 ครั้ง 
คือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นภาคการศึกษาที่ 2 และสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน 

หมวด 9 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 85  ในกรณีที่มีประกาศหรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ฉบับใหม่แทนฉบับพุทธศักราช 2546 
การดําเนินการตามข้อบังคับน้ีให้เป็นไปตามประกาศหรือระเบียบดังกล่าวโดยอนุโลม 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   28    กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2557 

 
 
 

  (นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร) 
  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ 

 
 
 
 


