
   
ข้อบังคบัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคณุภาพการศกึษา 
พ.ศ. 2558 

-------------------------------------- 

  ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3  เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ ช้ันสู ง                 
มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ประยุกต์ พัฒนา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยให้ความสําคัญ
กับความเป็นเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ ความจําเป็นและความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้     
ทางวิชาการ ความใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และการบริการงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นการสมควรกําหนด 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาของ
สถาบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25 (2)  แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2558  
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ี  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในข้อบังคับน้ี 
  “สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “สภาสถาบัน”  หมายความว่า  สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “ผู้อํานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “ผู้ อํานวยการวิทยาลัย”  หมายความว่า  ผู้ อํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
  “ส่วนราชการภายในสถาบัน”  หมายความว่า  ส่วนราชการตามข้อ 4 ในข้อบังคับสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. 2556 
  “วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ข้อ 4 ให้ผู้อํานวยการสถาบันรักษาการตามข้อบังคับน้ี 

หมวดที่ 1 
บททัว่ไป 

ข้อ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือเก้ือหนุนให้สถาบันดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และให้มีสาระอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 



- 2 - 
 

 

ข้อ 6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องยึดหลักการต่อไปน้ี 
(1) การมีส่วนร่วมของประชาคม ครอบคลุมบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) เสรีภาพทางวิชาการ 
(3) ความอิสระและความคล่องในการดําเนินงาน 
(4) ส่วนราชการภายในสถาบัน มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(5) มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เช่ือมโยงกันจากระดับสถาบัน และส่วน

ราชการภายในสถาบัน 

ข้อ 7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก และระบบประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนที่สํานักงาน
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษารับรอง 

(1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันที่พัฒนาขึ้น เพ่ือรองรับการพัฒนางานตามพันธกิจ ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยให้
ครอบคลุมถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รวมถึงระบบประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก หมายถึง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

(3) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง 
หมายถึง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันพัฒนาขึ้นและได้รับการรับรองในระดับสากล โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข้อ 8 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นระบบที่สถาบันพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

(1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัย ต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สถาบันกําหนดไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

(ก) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของสถาบัน 
(ข) กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 
(ค) การวิจัยและนวัตกรรม 
(ง) การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
(จ) การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ 
(ฉ) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
(ช) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
(ซ) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

(2) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(ก) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ข) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
(ค) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(ง) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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(จ) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ฉ) จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(ช) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

(3) มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และต้อง
ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน วิทยาลัย สถาน
ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น เทคโนโลยี 

ข้อ 9 ให้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สถาบันกําหนด 

หมวดที่ 2 
ระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน รับผิดชอบกําหนด นโยบาย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ และให้มีการทบทวนนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี 

ข้อ 11 ให้สถาบันจัดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา    
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในข้อ 8 โดยคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ต้องครอบคลุม  

(1) ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(2) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากําหนด 

ข้อ 13 ให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
(1) รองผู้อํานวยการสถาบันที่รับผิดชอบงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน 
(2) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
(3) ให้มีผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงานประกัน

คุณภาพการศึกษา รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในของส่วนราชการภายใน
สถาบัน 

(4) ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน และคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส่วนราชการภายในสถาบัน 

ข้อ 14 ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน ประกอบด้วย 
(1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เป็น ประธานกรรมการ 
(2) ผู้อํานวยการสถาบัน เป็น รองประธานกรรมการ 
(3) กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนครู จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
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(4) ผู้แทนผู้บริหารวิทยาลัย จํานวนสองคน เป็น กรรมการ 
(5) ผู้แทนส่วนราชการภายในสถาบัน จํานวนสามคน เป็น กรรมการ 
(6) รองผู้อํานวยการสถาบันที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น กรรมการและ

เลขานุการ 
 ทั้งน้ี ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
และอาจแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา อีกไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี แต่อาจ
ได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
 ผู้อํานวยการสถาบันจัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบัน เพ่ือเลือกผู้แทน
กันเอง ๒ คน เป็นกรรมการตาม (๕) 

ข้อ 15 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด       
ในข้อบังคับน้ี และให้รวมถึงอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) กําหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
(2) กํากับและดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
(3) พิจารณากําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน เพ่ือให้ภารกิจของสถาบันมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
(4) จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน 
(5) กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือมอบให้ฝ่ายและ

กลุ่มงานที่ดูแลด้านการพัฒนาบุคลากรนําไปปฏิบัติ 
(6) ประสานงาน ให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษาแก่ส่วนราชการภายในสถาบัน เก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
(7) รวบรวมผลการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบันเพ่ือ

จัดทํารายงานประเมินคุณภาพที่แสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานของสถาบันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
(8) เสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้ผู้อํานวยการ

สถาบันมีคําสั่งแต่งต้ัง 
(9) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนราชการภายในสถาบัน รวมถึงการ

เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

(10)  เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกต่อผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน เพ่ือนําไปพัฒนากิจการของสถาบัน 

(11)  ออกประกาศ และคําสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
(12)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสภาสถาบัน หรือผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย 

ข้อ 16 ให้ผู้อํานวยการสถาบัน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี จํานวนไม่น้อยกว่า 8 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็น ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น กรรมการ 
(3) รองผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็น กรรมการ 
(4) ผู้อํานวยการวิทยาลัย  เป็น กรรมการและเลขานุการ 
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(5) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ตัวแทนจากชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น สถานประกอบการ 
สมาคมผู้ปกครองที่มีความรู้เรื่องการจัดการอาชีวศึกษา 

ข้อ 17 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดใน
ข้อบังคับน้ี และรวมถึงอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) แต่งต้ังอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(3) ประสานกับคณะกรรมการวิทยาลัยในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัย และการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการของวิทยาลัย 
(4) กํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย โดยกํากับติดตามการ

ทํางานของอนุกรรมการตาม (2)  
(5) เห็นชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย และนําเสนอคณะกรรมการ

วิทยาลัย 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบด้วย 

(1) ผู้อํานวยการวิทยาลัย  เป็น ประธานกรรมการ 
(2) รองผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็น รองประธานกรรมการ 
(3) ตัวแทนสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น กรรมการ 
(4) หัวหน้าภาควิชา เป็น กรรมการ 
(5) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการและประกันคุณภาพ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
(6) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและความร่วมมือ เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งน้ี ตัวแทนจากสถานประกอบการไม่ซ้ํากับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ข้อ 19 หน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(1) จัดทํามาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย 
(2) จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 20 ให้ผู้ อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา ผู้อํานวยการวิทยาลัย นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงคุณภาพการ
ดําเนินงานและมาตรฐานการศึกษา 

 ทั้ งน้ี การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานต้องจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ  เสนอ
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องตามลําดับก่อนเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

หมวดที่ ๓ 
หลกัเกณฑ์และวิธกีารประกนัคณุภาพการศึกษา 

ข้อ 21 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
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(1) การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันต้องครอบคลุมมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  และ    
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และครอบคลุมภารกิจของสถาบัน รวมถึง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

(2) การประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการภายในสถาบัน ต้องครอบคลุมภารกิจของ
ฝ่ายและกลุ่มงาน และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

(3) การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสถาบัน และส่วนราชการภายในสถาบัน ต้อง
รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นด้วย และให้การจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึง
จรรยาบรรณของบุคลากรด้วย 

ข้อ 22 ให้สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ต้องประกันคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
ทุกหลักสูตร และมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี 
 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 
 ทั้งน้ี ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า คณะกรรมการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 

(1) ผู้อํานวยการสถาบัน เป็น ประธานกรรมการ 
(2) คณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบัน จํานวนสี่คน เป็น กรรมการ 
(3) รองผู้อํานวยการสถาบัน ที่รับผิดชอบงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น 

เลขานุการกรรมการ 
 โดยมีหน้าที่ จัดทําร่างระเบียบตามความในวรรคสองเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบัน และติดตาม
การประกันคุณภาพของหลักสูตร รวมถึงเสนอช่ือ คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้ผู้อํานวยการ
สถาบันคําสั่งแต่งต้ัง 

ข้อ 23 ต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรอบท่ีได้กําหนด โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเหมือนกันทั้งสถาบัน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน  

ข้อ 24 ต้องเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และรายงานผลการประเมินการศึกษาคุณภาพภายนอกต่อสาธารณชน 

ข้อ 25 การรับการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนช่วงเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากหน่วยงานที่สภาสถาบัน
เห็นชอบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบัน 

 
  ประกาศ ณ วันที่      25     มีนาคม     พ.ศ.  2558 
 
 
 
 

 (นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร) 
 นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

 


