
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานคุณวฒุิอาชวีศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงสมควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา  ใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ  และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา 

ที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบัน 
การอาชีวศึกษา  และสถานศึกษาของรัฐและเอกชน   

ข้อ ๓ ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  ใช้อักษรย่อ  “ปวส.” 
ข้อ ๔ คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  

มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย  ๔  ด้าน  คือ 
(๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  
เคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(๒) ด้านความรู้  ได้แก่  ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ  
รวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยงกับการท างาน 

(๓) ด้านทักษะ  ได้แก่  ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  ทักษะ  
ด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกันในการท างานที่หลากหลาย  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา  ทักษะในการวางแผน  การบริหารจัดการ  การประสานงาน  และการประเมินผล 
ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  ได้แก่  สามารถปฏิบัติงาน  
ตามแบบแผน  และปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลง  สามารถแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อน  
และเป็นนามธรรมเป็นบางครั้ง 

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นการ
จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะก าลังคนระดับเทคนิครวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และกิจนิสัย  
ที่เหมาะสมในการท างาน  ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน  ชุมชนและสังคม  
และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคี  ให้ใช้ระบบทวิภาค  โดยก าหนดให้   
๑  ปีการศึกษาแบ่งเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  
๑๘  สัปดาห์   

  ส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่น  สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา
จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นให้ชัดเจน  ประกอบด้วยการแบ่งภาคเรียน  
ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเรียน  การคิดหน่วยกิตรายวิชา  รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิต  
ระบบดังกล่าวกับระบบทวิภาค 

ข้อ ๗ การคิดหน่วยกิต 
(๑) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย  ๑  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หรือ   

๑๘  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต   
(๒) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ๒  ชั่วโมง   

ต่อสัปดาห์  หรือ  ๓๖  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๓) รายวิชาปฏิบัติที่ ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ๓  ชั่วโมง   

ต่อสัปดาห์  หรือ  ๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๔) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน

รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๕) การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า   

๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๖) การท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  

รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ข้อ ๘ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง   

๘๐ - ๙๐  หน่วยกิต  ใช้ระยะเวลาการศึกษา  ๔  ภาคเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน  

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 
แบบไม่เต็มเวลา 

กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลา
การศึกษาเกินกว่าที่ก าหนด  ให้น าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกรณีไป 

ข้อ ๙ โครงสร้างหลักสูตร 
(๑) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ   

ในการปรับตัวและด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  
แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและ 
การจัดการ  มีทักษะ  ในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายวิชา 
หรือลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

(๒) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะวิชาชพี  
มีความรู้  ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  จัดการ  ประเมินผล  แก้ปัญหา  ควบคุม  
และสอนงาน  บูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัย  
เพื่อประยุกต์สู่อาชีพ  รวมไม่น้อยกว่า  ๕๖  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  ๕  กลุ่ม  ดังนี้   

 (ก) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน   ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
 (ข) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต 
 (ค) กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
 (ง) ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   จ านวน  ๔  หน่วยกิต 
 (จ) โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ   จ านวน  ๔  หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  ในการก าหนดให้เป็นสาขาวิชาใด  ต้องมีจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพ

พ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะในสาขาวิชานั้น  รวมกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยรายวิชาจากหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางหรือ 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   
เพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  รวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

(๔) กิจกรรมเสริมหลักสูตร  เป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะแกนกลางหรือสมรรถนะวิชาชีพ  
ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  ชั่วโมงทุกภาคเรียน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้
ไม่นับหน่วยกิต 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  
ประมาณ  ๔๐  ต่อ  ๖๐  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

ข้อ ๑๑ การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี  สามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน  หรือโดยการเทียบโอนความรู้  
และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิตตามหลักสูตร  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาก าหนด 

ข้อ ๑๒ คุณสมบัติผู้เรียน  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ   
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ข้อ ๑๓ คุณสมบัติผู้สอน  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณวุฒิการศึกษา  มีความรู้
ความสามารถที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 

ข้อ ๑๔ การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(๑) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันที่มีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ  
สามารถจัดได้ใน  ๒  ลักษณะ  ได้แก่  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  และการฝึกประสบการณ์
สมรรถนะวิชาชีพในการศึกษาในระบบ  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 

(๒) สถานศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เหมาะสม  สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละลักษณะการผลิตและ  
การพัฒนาผู้เรียน 

(๓) สถานศึกษาต้องก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  และระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา 

(๔) สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  โดยให้ผู้ เรียน 
จัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

(๕) สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลาง 
และสมรรถนะวิชาชพี  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา  
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  ส่งเสริมการด ารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมให้ผู้ เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการบริการวิชาการ  วิชาชีพ  หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   

(๖) สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๗) การจัดการศึกษา  การประเมินผลการเรียน  และการส าเร็จการศึกษา 
 (ก) การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ข) การส าเร็จการศึกษา  ต้องได้จ านวนหนว่ยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้าง  ที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน  และผ่านเกณฑ์  
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

(๘) การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา  ก าหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย  ๔  ด้าน  คือ 

 (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 
 (ข) ครู  ทรัพยากรและการสนับสนุน 
 (ค) วิธีการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 
 (ง) ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อ  ๑๕  เงื่อนไขการพัฒนาปรับปรุง  อนุมัติ  และประกาศใช้หลักสูตร   
(๑) การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึ กษา   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

(๒) การอนุมัติหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๓) การประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง  ให้จัดท าเป็นระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๕) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ 

(๖) สถานศึกษาสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมได้ตามเงื่อนไข  
ของหลักสูตร  โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

(๗) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา  
จัดให้มีการประเมินการประกันคณุภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี   
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ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ประกาศนี้ภายใน  ๓  ปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย   
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จรูญ  ชูลาภ 
ประธานกรรมการการอาชวีศึกษา 
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