ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น เปิดสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1 สาขาวิชาพณิชยการ
1.1.1 สาขางานการบัญชี
1.1.2 สาขางานการตลาด
1.1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาการตลาด
2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

3. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง
3.1 ภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 16 พฤษภาคม เวลา 08.30 - 17.30 น. ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันเสาร์-อาทิตย์
3.2 ภาค 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม เวลา 08.30 - 17.30 น. ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันเสาร์-อาทิตย์

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 รับทั้งชาย-หญิง
4.2 ระดับ ปวช. รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
4.3 ระดับ ปวส. รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระดับ ปวส.
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5. หลักฐานการสมัครเรียน
5.1 ใบ รบ.
5.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
5.3 สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) 1 ฉบับ
5.4 สำ�เนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร) 1 ฉบับ

6. กำ�หนดเวลาชำ�ระค่าธรรมเนียมการเรียน
6.1 ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม สำ�หรับนักศึกษาใหม่ ชำ�ระในวันมอบตัว
6.2 ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม
6.3 ภาคฤดูร้อนถือปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเก็บค่าหน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน (ประมาณเดือนมีนาคม)
6.4 ค่าธรรมเนียมการเรียน เมื่อชำ�ระแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

7. เวลาเรียน
7.1 เปิดสอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
7.2 เปิดสอนสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
7.3 รอบเช้า
เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
7.4 รอบพิเศษ
เปิดเรียนระหว่างเวลา 08.00-17.30 น.

8. กำ�หนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน
ด้วยสถานศึกษาได้พจิ ารณาสมควรเปลีย่ นแปลงกำ�หนดวันเปิด-ปิดภาคเรียนโดยอาศัยคำ�สัง่ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
วันเปิดภาคเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน
วันปิดภาคเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2
วันเปิดภาคเรียน
วันที่ 1 พฤศจิกายน
วันปิดภาคเรียน
วันที่ 31 มีนาคม
ภาคเรียนฤดูร้อน
เปิดทำ�การสอนตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม
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การประเมินผลการเรียน
ข้อ 1. การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดำ�เนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียนด้านความรู้ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ หลากหลายตามความเหมาะสม
ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรม
และงานที่มอบหมายในอัตราส่วนตามความสำ�คัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
ให้ดำ�เนินการประเมินผลการเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศกำ�หนด
ข้อ 2. ให้ ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์ดีพอใช้
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์พอใช้
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์อ่อน
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์อ่อนมาก
0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ ในเกณฑ์ขั้นตํ่า
ข้อ 3. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 2. ไม่ ได้ ให้ ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มสี ทิ ธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนือ่ งจากมีเวลาเรียน
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น ว่าไม่ ใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบตั งิ าน หรือปฏิบตั งิ านไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุผลลสมควร
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ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำ�หนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ�
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง และหรือ
ไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำ�หนดด้วยเหตุเป็นอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชา
ที่ ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำ�หนด และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำ�เร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
ข้อ 4. ในกรณีต่อไปนี้ ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 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 5. นัก ศึก ษาที่ทำ�การทุจ ริตหรือ ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่ม อบหมายให้ทำ�ใน
รายวิชาใด ให้พิจารณาโทษ ตามสถานความผิด ดังนี้
(1) ให้ ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
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(2) ให้ ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น หรือ
(3) ให้ ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความประพฤติ
ตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำ�หนด
ข้อ 6. การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้ นำ � ผลบวกของผลคู ณ ระหว่ า งจำ � นวนหน่ ว ยกิ ต ของแต่ ล ะรายวิ ช ากั บ ระดั บ ผล
การเรียน หารด้วยผลบวกของจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำ�แหน่งไม่ปัดเศษ
(2) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ 4. และ
ข้อ 5. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซํ้า เรียนแทน ให้ ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจำ�นวนหน่วยกิตมาเป็น
ตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคเรียน คำ�นวณจากรายวิชาที่ ได้ระดับผลการเรียน
ตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่งๆ
(ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำ�นวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับ
ผลการเรียนตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
ข้อ 7. ผู้ที่ ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมินทดแทน
ส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำ�หนดนี้ ให้ถือว่าไม่สามารถเข้ารับ
การประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจำ�เป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ ไม่สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผู้ที่ ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำ�หนดส่งงาน
นั้นให้สมบูรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำ�หนดให้สถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการทำ�การตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจำ�เป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ในกรณีนี้ ให้ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
ข้อ 8. นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรือตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
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ข้อ 9. ให้ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ผ่าน หมายถึง
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่าน หมายถึง
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

การตัดสินผลการเรียน

ข้อ 10. การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาทีม่ ผี ลการเรียนตัง้ แต่ระดับ 1 ขึน้ ไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นบั จำ�นวนหน่วยกิต
ของรายวิชานั้นเป็นจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว ปรากฏว่าผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าตามข้อ 4 ให้
รับการประเมินใหม่ ได้ 1 ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกำ�หนดไม่เกิน 10 วันหลังจาก
ประกาศผลการเรียนเว้นแต่มเี หตุจ�ำ เป็นอันสุดวิสยั หากประเมินใหม่ ไม่ผา่ นถ้าเป็นรายวิชาบังคับทีก่ �ำ หนดให้เรียน
ในแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซํ้า หรือเรียนรายวิชาอื่น
แทนก็ ได้
(4) การประเมินใหม่ ให้ระดับผลการเรียนได้ ไม่เกิน 1
(5) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตามที่กำ�หนด
ไว้ ในข้อ 4 (2) ถึง 4 (8) ข้อ 5 (2) และข้อ 5 (3) ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กำ�หนดให้เรียนในแต่ละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะเรียนซํ้า หรือเรียนรายวิชาอื่น
แทนก็ ได้
ในกรณีที่ ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ. 1 ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
ข้อ 11. การตัดสินใจผลการเรียนเพือ่ สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนีบตั รวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
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(1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีครบตามที่
กำ�หนดไว้ ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
(2) ได้จ�ำ นวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างทีก่ �ำ หนดไว้ ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
(4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์สำ�คัญของ
กิจกรรม
หากนักศึกษามีเวลาเข้าร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมตํา่ กว่าร้อยละ 60 ของเวลาทีจ่ ดั กิจกรรมในภาคเรียนใด และ
ต้องผ่านจุดประสงค์สำ�คัญของกิจกรรม
หากนักศึกษามีเวลาเข้าร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมตํา่ กว่าร้อยละ 60 ของเวลาทีจ่ ดั กิจกรรมในภาคเรียนใดโดย
เหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาพิจารณาผ่อนผันเป็นรายๆ ไป
เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกชื่อกิจกรรม และตัวอักษร “ผ”
ในระเบียบแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนัน้ ซึง่ หมายถึง “ผ่าน” หากนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยไม่
ครบถ้วน หรือไม่ ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลยให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู้
นั้นไม่ ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
สำ�หรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ถานประกอบการจัดขึน้ ถือว่ามีผลตาม
ความใน (4)
ข้อ 12. ให้หวั หน้าสถานศึกษา เป็นผูอ้ นุมตั ผิ ลการเรียนและการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร สำ�หรับ
รายวิชาที่เรียนหรือ ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให้ผู้ควบคุมการฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมินผลการ
เรียน
ข้อ 13. นักศึกษาผู้ ใดประสงค์จะเรียนซํ้ารายวิชาที่ ได้ระดับผลการเรียน 1 หรือเลือกเรียนรายวิชา
อื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมิน ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น ให้สถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการดำ�เนินการให้เรียนซํ้าหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
การเรียนซาํ้ รายวิชา ให้นบั จำ�นวนหน่วยกิตสะสมเพียงครัง้ เดียว ส่วนการเรียนแทนให้นบั เฉพาะหน่วยกิต
ของรายวิชาที่เรียน แทนเป็นจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
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การนับจำ�นวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำ�เมือ่ นักศึกษาได้ระดับผลการเรียนตัง้ แต่ 2 ขึน้ ไปเท่านัน้
รายวิชาที่เรียนซํ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 ให้ถือระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2 ตาม
เดิม ยกเว้นการได้ระดับ ผลการเรียน 0 ตามข้อ 5 (2) และ 5 (3)
ข้อ 14. ตามนัยแห่งข้อ 13 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นกรณีเรียนซํ้าให้นับจำ�นวน
หน่วยกิตเป็นตัวหารเพียง ครั้งเดียว ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับเฉพาะจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาที่
เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
ข้อ 15. นักศึกษา ปวช. เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40
หน่วยกิตและได้รบั การประเมินใหม่แล้ว หากได้คา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตาํ่ กว่า 1.50 ให้สถานศึกษาพิจารณา
ว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่
แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่
แล้ว หากได้คา่ ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตํา่ กว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พน้ สภาพ
นักศึกษา
นักศึกษา ปวส. เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่า ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควร
ให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่
แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้น
สภาพนักศึกษา
ข้อ 16. นักศึกษาที่ ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซํ้า หรือเรียนแทนรายวิชาที่
ได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรียนตํ่ากว่า 2 (ปวส. ตํ่ากว่า 1) หรือเทียบโอนผลการเรียน
รู้มาเป็นเวลารวม 8 ภาคเรียนแล้ว (ปวส. 6 ภาคเรียน) แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำ�เร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
ที่กำ�หนดไว้ ในข้อ 11. ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
6 ปี (ปวส. 4 ปีการศึกษา) การศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการ
เรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน

