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ระเบียบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล
req
1. บัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา
1.1นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อ
1.1.1 เปนหลักฐานวาเปนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
1.1.2 ติดตองานภายในวิทยาลัยฯ เชน ติดตอขอรับเอกสารที่งานทะเบียน
1.2 ขั้นตอนการทําบัตรนักเรียน นักศึกษา กรณีบัตรสูตรหาย
1.2.1 ใหดําเนินการแจงความที่สถานีตํารวจ พรอมเขียนคํารองขอทําบัตรใหมที่งาน
ทะเบียนพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา แตงกายชุดเครื่องแบบนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
หมายเหตุ หามใชรูปถายดวนสามารถขอดดูตัวอยางรูปถายที่ถูกระเบียบไดที่หองงานทะเบียน
1.2.2 ชําระเงินคาทําบัตรใหมที่งานการเงิน จํานวน 10 บาท
1.2.3 ยื่นคํารองขอทําบัตรใหมพรอมแนบหลักฐานใบแจงความและใบเสร็จรับเงินคา
ทําบัตรใหมที่งานทะเบียน(ถาบัตรชํารุดไมตองแนบใบแจงความ ใหนําบัตรเกาแนบมาแทน)
2. การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
วิทยาลัยฯ จะสงใบ รบ.1 ของนักเรียนทุกคนไปยังสถานศึกษาเดิม เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาวา นักเรียนจบการศึกษาจริงหรือไม (ตองมีการอนุมัติผลการเรียนในใบแสดงผลการเรียน
รบ.1 กอนเปดภาคเรียน)ถาผลการตรวจสอบปรากฏวา นักเรียน นักศึกษาไมจบจริง จะตองพนสภาพ
จากการเปนนักเรียน นักศึกษาทันที
3. การยื่นคํารองขอรับเอกสารตาง ๆ
นักเรีย น นักศึ กษาที่ ประสงคจะขอเอกสารตางๆ เช น ใบรั บรองการเป นนักเรียน นักศึกษา
ใบรับรองความประพฤติ บัตรนักศึกษา ฯลฯ จะตองยื่นคํารองขอรับหลักฐานเอกสารลวงหนา 3 วัน ที่
งานทะเบียน (ใหนําบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษามาดวยทุกครั้งยกเวนในกรณีท่ีบัตรสูญหาย)
4. การลงทะเบียน
4.1 การลงทะเบียนเรียนภาคปกติ
4.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. จะตองลงทะเบียนในวันที่วิทยาลัยฯ กําหนดให
ลงทะเบียน (ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหลงทะเบียนภายใน 7 วันกอน
เปดภาคเรียน) ถานักศึกษามีปญหาดานการเงิน ใหนําผูปกครองมาทําเรื่องขอผอนผันการชําระเงินคา
หนวยกิต ไดในวันวันลงทะเบียน (สําหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทุกคน ที่ไดรับเงินจัดสรรตามโครงการ
นโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ ใหติดตอกับครูที่ปรึกษาในวันเปดภาคเรียน ถาไมติดตอ
ภายใน 15 วัน นักเรียนจะตองพนสภาพจากการเปนนักเรียนของวิทยาลัยฯ
4.1.2 ถานักศึกษาระดับชั้น ปวส. มีเหตุจําเปนไมสามารถลงทะเบียนเรียนไดใน วันที่
วิทยาลัยฯ กําหนด ใหมาติดตอขอลงทะเบียนชาได แตตองไมเกิน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียน และ
ตองชําระเงินคาปรับที่งานการเงิน จํานวน 100 บาทดวย
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4.1.3 ถานักศึกษาระดับชั้น ปวส. ไมติดตอลงทะเบียนเรียนภายในวันที่วิทยาลัยฯ
กําหนด หรือภายใน 15 วันนับแตวันเปดภาคเรียน นักศึกษาจะตองถูกพนสภาพจากการเปนนักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ
4.2 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา เพิ่ม หรือเรียนปรับเกรด
4.2.1 การลงทะเบียนซ้ํา ในรายวิชาที่สอบไมผาน (ศูนย : 0/ข.ร./ข.ส.)
4.2.2 การลงทะเบียนเพิ่ม ในรายวิชาที่ยังไมเคยเรียนมากอน (กรณียายสถานศึกษา)
4.2.3 การลงทะเบียนเรียนปรับเกรด ในรายวิชาที่มีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 สําหรับ
วิชาเรียนที่ไดผานการประเมินผลมาแลวใหนักเรียน นักศึกษาติดตอขอลงทะเบียนเรียนภายใน 15 วัน
นับแตวันเปดภาคเรียนที่งานทะเบียน (นักเรียน นักศึกษาควรรีบติดตอเพื่อขอลงทะเบียน จะไดมีเวลา
เพียงพอในการเขาเรียนและรับการประเมินผลปลายภาคเรียน)
4.3 การลงทะเบียนสอบแกตัว นักเรียน นักศึกษาที่สอบไมผาน (ศูนย : 0) ใหติดตอขอ
ลงทะเบียนสอบแกตัวที่งานทะเบียนในวันที่ทางวิทยาลัยฯ กําหนดเทานั้น สําหรับนักเรียน นักศึกษาที่
ไดผลการเรียน “ม.ส.” (ไมสมบูรณ) ใหติดตอกับครูประจําวิชาไดโดยไมตองลงทะเบียนใด ๆ (แตตองไม
เกิน 10 วัน นับแตวันที่วิทยาลัยฯ ติดประกาศผลการเรียนแลว)
5. การโอนผลการเรียน
นักเรียน นั กศึกษาที่ประสงคจ ะขอโอนผลการเรี ยนจากสถานศึกษาอื่น ให ติดต อแจงความ
ประสงคจะขอโอนผลการเรียนไดที่งานทะเบียน และงานวัดผลฯ กอนการลงทะเบียนปกติในแตละภาค
เรียนการโอนผลการเรียนมี 2 กรณี ดังนี้
5.1 รายวิชาสามัญ - สัมพันธ ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ สามารถโอนผลการเรียนไดจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ
สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 รายวิชาชีพ สามารถโอนผลการเรียนไดจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เชน วิทยาลัยสารพัดชาง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
6. การขอลาพักการเรียน (Drop)
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงคจะขอพักการเรียน จะตองนําผูปกครองมาติดตอขอลาพักการเรียน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เปดภาคเรียน ถาพนกําหนดนี้แลวจะถือวาพนสภาพจากการเปนนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถขอพักการเรียนไดครั้งละ 1 ภาคเรียน ติดตอกันไมเกิน 1 ป เมื่อ
ครบกํา หนดลาพั กการเรี ยน นั กเรีย น - นักศึ กษาจะตองนํ าผู ปกครองมายื่น คํารองขอกลับ เข าเรีย น
ภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดแลว
7. การพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา
7.1 นักเรียน นักศึกษาจะพนสภาพไปเอง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
7.1.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
7.1.2 ลาออก (ผูปกครองเปนผูรับรองการลาออก เวนแตนักเรียน นักศึกษาเปนผูที่
บรรลุนิติภาวะแลว)
7.1.3 ถึงแกกรรม
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7.1.4 ตามขอ 26 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หรือขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
7.2 สถานศึกษาหรือสถานประกอบการสั่งใหพนสภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
7.2.1 ขาดเรียน หรือขาดการฝกอาชีพติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรหรือมีพฤติกรรมแสดงวาไมตั้งใจเรียน
7.2.2 ไมมาติดตอเพื่อรักษาสภาพนักเรียน (Drop) ภายใน 30 วัน นับแตวันเปดภาค
เรียน
7.2.3 ประพฤติฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือประพฤติผิดอยางรายแรง
7.2.3 ตองโทษคดีอาญา
7.2.4 ขาดพื้นฐานความรู หรือคุณสมบัติของผูเขาเรียน
7.2.5 เขาเรียนระดับชั้นปวช. แตไมจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
7.2.5 เขาเรียนระดับชั้นปวส. แตไมจบหลักสูตร ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูที่พนสภาพนักเรียน นักศึกษาตามขา 7.1.2,7.2.1 และ 7.2.2 ถาประสงคจะกลับ
เขาเรียนในสถานศึกษา จะตองยื่นคํารองขอกลับเขาเรียน (โดยนําผูปกครองมาดําเนินการยื่นคํารอง
ดวย) ภายใน 1 ป นับแตวันถัดจากวันพนสภาพ และชําระเงินคาธรรมเนียมที่งานการเงิน จํานวน 100
บาทดวย
8. การประเมินผลการเรียน
ความหมายของระดับผลการเรียน ที่พบบอยมีดังนี้
8.1 ข.ร.หมายถึงขาดเรียน ไมมีสิทธิเขารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียน
ต่ํากวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย
8.2 ข.ป.หมายถึงขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็น
วาไมมีเหตุผลสมควร
8.3 ข.ส.หมายถึงขาดการประเมินสรุปผลการเรียนโดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมมี
เหตุผลสมควร
8.4 ม.ส.หมายถึงไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้ง และหรือไมสง
งานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชา ตามกําหนดดวยเหตุจําเปนอันสุดวิสัย
8.5 ผ.หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผาน
8.6 ม.ผ.หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผาน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียน ใหใชตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียนในแตละรายวิชา ดังตอไปนี้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ ดี
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ ดีพอใช
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ พอใช
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ ออน
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1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ ออนมาก
0
หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑ ขั้นต่ํา (ไมผานการประเมิน)
9. การตัดสินผลการเรียน
9.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 พ.ศ.
2546 ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
9.1.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี
ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา และสาขาวิชา
9.1.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวน ตามโครงสรางที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา และสาขาวิชา
9.1.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา2.00
9.1.4 ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีเวลาเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน และตองผานจุดประสงคสําคัญ
ของกิจกรรมที่ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากําหนด
9.1.5 ประเมินผานมาตรฐานสาขาวิชา สําหรับนักเรียนทวิภาคีตองไดรับการประเมิน
ผานมาตรฐานสาขาวิชาที่เรียน ถาประเมินไมผานในกรณีใดก็ตาม ใหทําการประเมินใหมภายใน 3 เดือน
นับแตวันประกาศผลสอบ
9.2 ผูท่สี ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
9.2.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี
ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา และสาขาวิชา
9.2.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวน ตามโครงสรางที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา และสาขาวิชา
9.2.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา2.00
9.2.4 ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีเวลาเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน และตองผานจุดประสงคสําคัญ
ของกิจกรรมที่ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากําหนด
9.2.5 ประเมินผานมาตรฐานสาขาวิชา สําหรับนักเรียนทวิภาคีตองไดรับการประเมิน
ผานมาตรฐานสาขาวิชา และมาตรฐานฝมือในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เรียน ถาประเมินไมผานใน
กรณีใดก็ตาม ใหทําการประเมินใหมภายใน 3 เดือนนับแตวันประกาศผลสอบ โดยประเมินเฉลี่ย
เนื้อหาวิชา หรืองานในสวนที่ประเมินไมผาน
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งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
นักเรียนนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น ตองเปนสมาชิกสามัญ ของ องคการนัก
วิชาชีพในอาอนาคตแหงประเทศไทย และตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ.2557 และ
แนวปฏิบัติขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ.2557
วาดวย แนวปฏิบัติขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2 5 5 7
เรื่องที่ 11 วาดวยการประเมินผล กิจกรรมชมรม
ขอ 113 วัตถุประสงคและผูเขารับการประเมิน
1. การประเมิ นผลกิจกรรมชมรม ตามแนวปฏิบัตินี้ เปนการประเมินเพื่ อใหสมาชิ กไดสําเร็ จ

การศึกษาครบตามกําหนดในหลักสูตรนั้น ๆ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการรวมกิจกรรมขององคการ
ระดับสถานศึกษา
2. ผูเขารับการประเมินผลคือ สมาชิกสามัญขององคการที่เรียนในทุกหลักสูตรทุกระดับและทุก
ระบบที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ
ขอ 114 ประเภทของกิจกรรม
1. กิจ กรรมสํ าหรั บ นักเรีย น นั กศึกษาในระบบชั้ น เรีย น คื อ ๓ กิ จ กรรมหลั ก ประกอบไปด ว ย
กิจกรรมที่จัดโดยสถานศึกษาหรือชมรม ไดแก กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมชมรมตามเวลาที่กําหนด
และกิจกรรมกลางของวิทยาลัยหรือกิจกรรมอื่น ๆ
2. กิจกรรมสําหรับนักเรียน นักศึกษานอกระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานชมรม
สมาคมหรือองคกรอื่นนอกสถานศึกษา อันไดแกกิจกรรมประจําหนวยงานนั้น ๆ กิจกรรมพิเศษที่
หนวยงานกําหนด กิจกรรมที่สมาชิกเขารวมกับ ชุมชน สังคม หรือองคกรพิเศษอื่น ๆ
ขอ 115 การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก
สมาชิกชมรมตองชําระเงินคาลงทะเบียนกิจกรรมอยางครบถวนและถูกตองตามระเบียบองคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2557 ขอ 31
1. ใหนายทะเบียนชมรมแตละชมรมบันทึกรายชื่อของสมาชิก (ตามแบบ อวท. 15)
2. สมาชิกมีสิทธิเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอ 115
3. ใหนายทะเบียนของชมรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารองคการ
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยระดับสถานศึกษา บันทึกหลักฐานเขารวมกิจกรรมของสมาชิกทุก
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ครั้งและเก็บเอกสาวหรือหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรม ตามขอ 115 (1) และหรือขอ 115 (2) ไว
เพื่อตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมตามที่กําหนด
ขอ 116 เกณฑการประเมินผล
1. สมาชิกชมรม จะตองเขารวมกิจกรรมตามขอ 114(1) และหรือ 114 (2) และผานเกณฑ
การประเมินที่กําหนดในขอ 116 (2) จึงถือวาผาน (ผ) กิจกรรมชมรม ในภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อเสร็จ
หลักสูตรได และหรือเพื่อรับหนังสือรับรอง การเขารวมกิจกรรมขององคการ ฯ ระดับสถานศึกษา นั้น
ๆ
2. การประเมินผล การเขารวมกิจกรรม ใหประเมินทั้งดานปริมาณ และคุณภาพใหไดไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของการปฏิบัติกิจกรรม ตามขอ 114 (1) หรือขอ 114 (2)
3. หลักฐานที่ใชในการประเมินผลอาจเปนระเบียนบันทึกการเขารวมกิกรรมที่ อวท. ระดับ
สถานศึกษา กํ าหนดหรื อหลั กฐาน / หนังสือรับ รองการเขารว มกิจกรรม ของหนว ยงาน / องค กร
ภายนอกสถานศึกษาก็ ได
4. สมาชิกชมรมที่ไมผานเกณฑการประเมินตามขอ 116 (2) ถือวาไมผาน (มผ) กิจกรรม
ชมรมในภาคเรียนนั้น ๆ
ขอ 117 วิธีประเมินผล
1. ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.
ระดับสถานศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลกิจกรรมชมรม ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เปน
ประธานหัวหนางานกิจกรรม ฯ เปนรองประธาน ครูที่ปรึกษา อวท. ระดับสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา
ชมรม นายก อวท. ระดับสถานศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ (ตามแบบ อวท. 16) เปนป ๆ
ไป
2. นายทะเบียนของชมรมตามขอ 115 (4) นําหลักฐานการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกตาม
ขอ 114 เสนอผานประธานชมรม ครูที่ปรึกษาชมรม และคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม
ตามลําดับ
3. ใหคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม พิจารณา และประเมินการเขารวมกิจกรรม
นั้นของสมาชิกตามหลักเกณฑในขอ 116 อนุมัติใหแลวเสร็จภายในสัปดาหสุดทายของภาคเรียนนั้น ๆ
(ตามแบบ อวท. ) โดยใหประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมเปนผูลงนามอนุมัติ
4. ใหนายทะเบียนแตละชมรม คัดสําเนาผลการประเมินผลกิจกรรมชมรมที่อนุมัติแลวเปน
4 ชุด โดยมอบใหงานทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 1 ชุด
อวท. ระดับสถานศึกษา 1 ชุด และมอบใหชมรมติดประกาศแจงใหสมาชิกชมรมของตนทราบ 1 ชุด
5. สมาชิกชมรมผูใดไมผานกิจกรรมชมรม (มผ) ตามขอ 116 (4) ซึงไมอาจสําเสร็จ
การศึ กษาตามหลั กสู ตรได และ / หรือไมอาจไดรับ หนังสือรับ รองการเขารวมกิจกรรมของ อวท.
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ระดับสถานศึกษาได จะตองยื่นคํารองขอซอมกิจกรรมชมรม ตอคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม
ชมรม (ตามแบบ อวท.18) พรอมกับชําระเงินคาลงทะเบียนซอมกิจกรรม ตามระเบียบองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2557 ขอ 31 (2) ภาคในสัปดาหที่ 2 ของภาคเรียนถัดไปที่งาน
กานเงินของวิทยาลัย (ตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา ใหมีการดําเนินการซอมกิจกรรม ในชวง
ปดภาคเรียน ในเทอมนั้นๆ หลังจากประกาศผลการเรียน และนักเรียน นักศึกษา จะตองยื่นใบคํา
รองขอซอมกิจกรรม ในวันและเวลาที่ ทางงานกิจ กรรมนักเรี ยนนัก ศึกษา กํา หนดเทานั้น หาก
นักเรียน นักศึกษา คนใดไมสามารถติดตอยื่นใบคํารองขอซอมกิจกรรมดังกลาวได ถือวาไมมีความ
ประสงคจะขอแกกิจกรรมในเทอมนั้นๆ และใหนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนซอมไดเพียงภาคเรียน
ละ 1 กิจกรรมเทานั้น โดยระยะเวลาในการซอมตองไมนอยกวา รอยละ 60
6. ใหคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการใหสมาชิก
ชมรมผูยื่นคํารองขอซอมกิจกรรมชมรม ไดปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ตามวัตถุประสงคสําคัญ
ของชมรม ใหกรรมการประเมินผลรวมรวมหลักฐานดําเนินการเพื่อการประเมินผล แลวรายงานผลการ
ซอมกิจกรรมชมรม (ตามแบบ อวท. 19)
7. ในกรณีที่สมาชิกผูขอซอมกิจกรรมชมรม ไมผานการประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด(มผ)
ใหดําเนินการตาม ขอ 118 (1) และขอ 118 (2) จนกวาจะผานเกณฑการประเมินผล (ผ) ทั้งนี้ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในภาคเรียนที่ลงทะเบียนซอม
ขอ 119 ในกรณีที่สมาชิกชมรมลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคาระดับคะแนนใหสูงขึ้น หรือเรียนซ้ํา
บางรายวิชา เรียนภาคฤดูรอน เรียนระหวางภาค โดยที่สมาชิกผูนั้นไดปฏิบัติกิจกรรม ผาน (ผ) ไม
ตองปฏิบัติกิจกรรมชมรมในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้น
ขอ 120 ในกรณีที่สมาชิกชมรมไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสถานศึกษาใหออกฝกงานหรือฝก
อาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตรที่กําหนด ใหประเมินผลและนําผลเขารวมกิจกรรมสมาชิกใน
สถานประกอบการ โดยผูรับผิดชอบ และครูฝกในสถานประกอบการ
ขอ 121 ในกรณีที่สมาชิกชมรม ยายสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเดิมสงหลักฐานการเขารว ม
กิจ กรรมและหรื อหนังสือรับ รองการเขารว มกิ จ กรรมตามข อ 114 พรอมหลักฐานการประเมิน ผล
กิจกรรมอื่น ๆ ของสมาชิกผูนั้นไปยังสถานศึกษาใหม โดยแนบไปกับระเบียนผลการเรียน (รบ) ของ
สถานศึกษา
ข อ 122 ในกรณี ที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ตั้ ง ชมรมอื่ น ๆ ให ป ระเมิ น ผลภายใต แ นวปฎิ บั ติ ว า ด ว ยการ
ประเมินผลขอองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
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หมวดการเงินและการตรวจสอบ
ขอ 31 รายไดขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ไดมาจาก
1. คาบํารุงกิจกรรมของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)ปการศึกษาละไม เกิน 300 บาทตอคน ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
2. ค า ลงทะเบี ย นซิ อ มกิ จ กรรม ทั้ งหลัก สูตรประกาศนีย บั ตรวิ ช าชีพ (ปวช.) และหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนละไมเกิน 150 บาท ตอคน ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ( โดยมติคณะกรรมการสถานศึกษา ไดลงความคิดเห็นให
นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลกิจกรรม เปน มผ. ลงทะเบียนซอมภาคเรียนละ 50 บาท)
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สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1. การใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน
เชน บาดแผลเล็กนอย ปวดทอง ไขหวัด ทองเสีย เจ็บคอ เปนตน นักศึกษาสามารถรับ
บริการไดที่หอง พยาบาล อาคาร 1ชั้น หรือหนวยบริการยาเบื้องตนซึ่งมีอยูทุกอาคารเรียน และโรง
ฝกงานที่หองพักครูทุกแผนก
2. ควบคุมดูแลโรงอาหารใหมีความสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัยตอผูบริโภค
2.1 หากนักเรียน นักศึกษาพบเห็นสิ่งแปลกปลอมในอาหาร เชน เสนผม เล็บ ยางวง ฝอยขัด
ใหนําไปเปลี่ยนกับทางรานไดโดยไมเสียเงิน
2.2 โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ใชระบบการจายเงินสด
2.3 เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแลว ตองนําจานขาวและภาชนะทุกอยางไปวาง ณ
ที่จุดเก็บ
3. การใหบริการดานการประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
3.1 ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาชําระเบี้ยประกัน 200 บาท
3.2 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นักศึกษาสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชนแดน
โรงพยาบาลแพชรบูรณ โดยไมตองชําระเงิน เมื่อยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุใหกับโรงพยาบาลดังกลาว
โดยเบิกคารักษาพยาบาลไดในวงเงิน 6,000 บาท/1 ปการศึกษาไมจํากัดจํานวนครั้ง
3.3 ในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นๆ ใหสํารองจายเงินแลวนําหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน ( ตัวจริง ) , ใบรับรองแพทย ( ตัวจริง ) และนําสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษามาเบิก
เงินคืนไดที่หองสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา (หองพยาบาล)
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งานปกครอง

ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วาดวยการปกครองวินัย และพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2559
บททั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน วาการปกครองวินัย และ
พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2559
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
ขอ 3. ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษ
เพื่อความผิดไวเปนการเฉพาะกรณี ใหถือตามกฎระเบียบขอบังคับนี้
ขอ 4. การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
ขอ 5. ในระเบียบนี้ คําวา
“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“รองผูอํานวยการ” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ หรือผูทําหนาที่รอง
ผูอํานวยการฝายตางๆ ในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“หัวหนางานปกครอง” หมายถึง ครูที่ไดรับการแตงตั้งหรือคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ให
ดูแลงานปกครองของวิทยาลัยฯ
“ผูชวยงานปกครอง” หมายถึง ครูที่ไดรับการแตงตั้งหรือคัดเลือกจากหัวหนางาน
ปกครองใหชวยดูแลงานปกครองในสวนของแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการงานปกครอง ที่ไดรับ
การแตงตั้งใหรวมกันพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา ที่ทําผิดระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน วา
ดวยการปกครองวินัย และพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2559
“ครูปกครอง” หมายถึง ครูทุกคนของวิทยาลัย
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“นักเรียน นักศึกษา” หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชนแดนใน
ปจจุบัน
“ผูปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรม และผูปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช พอเลี้ยง แมเลี้ยง ผูปกครองสวัสดิภาพ นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่น
ซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยูดวย

หมวดที่ 1
นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ตองรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยการ
อาชีพ ชนแดนอยางเครงครัด ผูใดฝาฝน ไมปฏิบัติตาม ถือวาผูนั้นกระทําความผิดจะตองไดรับโทษตาม
กฎ ระเบียบ ที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนไดกําหนดไว ในระเบียบนี้
1. นักเรียน นักศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา
ดังนี้
1.1 มาตรงเวลา ปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธงทุกวัน
1.2 มาเรียนตามเวลาที่วิทยาลัยฯ กําหนดอยางสม่ําเสมอ
1.3 เขารวมกิจกรรม และเขารวมประชุมตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด
1.4 แตงกายถูกตองตามระเบียบทั้งชุดนักเรียน นักศึกษา และชุดพลศึกษา
1.5 ปฏิบัติตามคําสั่งของวิทยาลัยการฯ ครู ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ และเคารพเชื่อฟง
ไมแสดง กิริยากระดางกระเดื่อง
1.6 ไมขโมยสิ่งของหรือทรัพยสินของคนอื่น
1.7 ไมกลาวเท็จ ไมยั่วยุ หรือกลาววาจาที่ไมสุภาพ
1.8 ไมกอการทะเลาะวิวาททั้งใน และนอกสถานศึกษา และ ไมนําบุคคลภายนอกเขา
มา กอการทะเลาะวิวาท หรือกอความไมสงบ
1.9 ไมดื่มของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด
2. นักเรียน นักศึกษา ตองชวยเหลือกิจการของวิทยาลัยฯ ตามที่ขอรอง ตามโอกาสอันควร
3. นักเรียน นักศึกษา ตองชวยกันรักษาทรัพยสมบัติของวิทยาลัย และสาธารณประโยชน ไมทํา
ความ สกปรกใหกับวิทยาลัย
4. เมื่อนักเรียน นักศึกษา ตองหยุดเรียน เชน การเจ็บปวย หรือมีความจําเปนตองไปประกอบ
พิธี ที่สําคัญ ผูปกครองตองแจงใหทางวิทยาลัยฯ ทราบ โดยการลาเปนลายลักษณอักษร
หรือโทรศัพทแจงครูที่ปรึกษา
5. นักเรียน นักศึกษา ตองไมตกแตงเครื่องประดับ เชน สวมสรอยคอแฟชั่น แหวนแฟชั่น การ
ทําสีผม ไวเล็บยาว หรือไวหนวดเครา เปนตน
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6. ไมนําสื่อ หนังสือ เอกสาร แผนพับ ที่สอไปในทางลามกอนาจารเขามาในวิทยาลัย
7. ไมใชโทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในเวลาเรียน
8. ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับสถานที่ตองหาม เชน มุมอับ หรือบริเวณจอดรถจักรยานยนต-รถยนต
โดยเด็ดขาด กอนไดรับอนุญาต
9. ไมขีดเขียนตัวหนังสือขอความใดๆ ไมติดสติ๊กเกอรลวดลายตางๆ ลงบนเสื้อ กางเกง จงใจรีด
เสื้อ ใหเกิดลวดลายบนเสื้อ กางเกง ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดพลศึกษา ในหองน้ํา หรือฝาผนังทั่วๆไป
กอนไดรับอนุญาต
10. การเขาออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ใหเปนไปตามประกาศของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วาดวยการเขาออกนอกบริเวณวิทยาลัย ดังนี้
กรณีออกนอกบริเวณวิทยาลัยในชวงทําการเรียนการสอน
- ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา รั บ แบบฟอร ม ที่ ผู ช ว ยงานปกครองแต ล ะแผนกวิ ช า กรอก
รายละเอียด ใหครูที่กําลังสอน และครูที่ปรึกษา โดยหัวหนางานปกครอง เปนผูอนุญาตโดยมีเหตุอันควร
กรณีออกนอกบริเวณวิทยาลัยในชวงพักรับประทานอาหารกลางวัน
- ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษารั บ แบบฟอร ม ที่ ผู ช ว ยงานปกครองแต ล ะแผนกวิ ช า และกรอก
รายละเอียด ใหหัวหนางานปกครอง หรือผูชวยงานปกครองแผนกวิชา เปนผูอนุญาตโดยมีเหตุอันควร
หมายเหตุ ทุ กครั้งที่ นั กเรี ย น นั กศึ กษา ขออนุ ญาตออกนอกบริ เ วณสถานศึ กษา จะตองใช
แบบฟอร มออกนอกบริ เ วณวิ ทยาลัย คู กับ บั ตรประจําตัว นักเรีย น นักศึ กษา หรื อ ใบขั บ ขี่ หรือบัตร
ประชาชน แลกออกกับ รปภ (เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย) จึงจะอนุญาตใหออกได
หมวดที่ 2
ลักษณะความผิด
เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพชนแดนมีความประสงคที่จะใหนักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเลา
เรี ย น มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ย แต ง กายถู ก ระเบี ย บ สุภ าพเรี ย บร อ ย เหมาะสมเป น นั ก เรี ย น
นักศึกษาที่ดี ตลอดจนรูจักยับยั้งในการที่จะประพฤติชั่ว ปฏิบัติใหถูกตองในทางที่ควร วิทยาลัยการ
อาชีพชนแดนจึงกําหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียน นักศึกษาไวดังนี้
1. ความผิดสถานเบา
- แตงกายผิดระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
- สงเสียงดัง รบกวนผูเรียน ไมวาบนอาคาร หรือนอกอาคาร
- ไมรักษาความสะอาดหองเรียน และบริเวณที่รับผิดชอบ
- มาสาย โดยไมมีเหตุผล
- ปกปดความลับของนักเรียน นักศึกษาที่กระทําความผิด
2. ความผิดปานกลาง
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- หนีเรียนไมเขาเรียน
- ดัดแปลงรถขับขี่รถเสียงดัง กอใหเกิดความรําคาญ จอดรถนอกวิทยาลัยการอาชีพชน
แดน
- ไมไปตรวจเครื่องแตงกาย ทรงผมตามที่กําหนด
- แสดงกิริยา วาจาหยาบคายตอครูหรือผูอื่น
- ขัดคําสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
- หลีกเลี่ยง หลบซอนไมเขาแถว
- สูบบุหรี่ มีบุหรี่ พกพาอุปกรณหรือไมขีดไฟไวในครอบครอง
- หนีออกนอกบริเวณวิทยาลัยการอาชีพชนแดน โดยไมปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
- ขีดเขียนขอความที่ไมสุภาพ หรือขอความใดๆ ลงเสื้อ กางเกงและตามฝาผนังหองน้ํา
- พูดจาขูกรรโชกเพื่อนนักเรียน นักศึกษาดวยกัน
- ดื่มสุรา ตามสถานที่ตางๆ ทั้งในและนอกวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
- ประพฤติตัวไมเหมาะสมในกรณีสอไปในทางชูสาว
- ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษาดวยกัน
- เลนการพนัน ทั้งในและนอกวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
- เที่ยวกลางคืนดึกดื่น และอยูในสถานที่ที่ไมเหมาะสม
- นอกจากที่กลาวมาทั้งหมด ใหอยูในดุลพินิจของครูที่พบเห็น
3. ความผิดสถานหนัก รายแรง
- นักเรียน นักศึกษาแจงความเท็จตอครู
- หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติตามคําสั่งของวิทยาลัยการอาชีพชนแดนเกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งของครู จนเกิดความเสียหายแกวิทยาลัย ฯ
- นักเรียน นักศึกษาทําลายทรัพยสินของวิทยาลัยฯ ของครู ของนักเรียน นักศึกษา
ดวยกัน และของสาธารณะ
- แสดงกิริยากระดางกระเดื่อง กาวราว หรือลบหลูครูและบุคลากรในวิทยาลัย
- ทํารายรางกายผูอื่น เจตนาขโมยทรัพยสินหรือสิ่งของผูอื่น
- เสพสุรามึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดใหโทษตางๆ หรือมีไวในครอบครอง
- นําสิ่งเสพติดใหโทษตางๆ หรือสิ่งมึนเมาเขามาเผยแพรหรือจําหนายในวิทยาลัย
- ก อการทะเลาะวิ ว าทถึ งขั้น ทํารา ยรา งกายเป น กลุม คณะ จนทําใหผูอื่ น เกิ ดการ
บาดเจ็บ
- ประพฤติตนในทางชูสาว
- นําอาวุธที่เปนอันตรายเขามาในวิทยาลัย
- การกระทําใดๆ อันเปนความผิดทางอาญาจนถูกเจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดีสั่งฟอง
ศาลแลว มีความผิดตามกลาวหา
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- พฤติกรรมใดๆ ที่ไมไดระบุในประเด็นนี้ใหอยูในดุลพินิจของครูหรือผูพบเห็น
หมวดที่ 3
การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวิธีแกไข
ดานที่ 1 ดานการเรียน
รหัส

ประเภทความผิด

คะแนน หมายเหตุ

01 ปลอมลายเซ็นผูป กครอง/ครู

40

02 มาสาย หรือไมเขาแถว

5

03 หลีกเลี่ยง ไมรับการปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ

5

04 ไมเขาเรียนในแตละรายวิชา (วิชาละ)

5

05 ไมรวมกิจกรรม โฮมรูม /แนะแนว / กิจกรรมชมรม /ลูกเสือ

5

ภาคทัณฑ

ดานที่ 2 ดานการแตงกาย
รหัส

ประเภทความผิด

ไมมารับการตรวจเครื่องแตงกาย ทรงผม
ผมยาว /สับ /ซอย /สกินเฮด
06 เล็บยาว
ถุงเทา /รองเทา /กางเกงขาเดฟ
แตงกายผิดระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เชนปลอยเสื้อออก
07 นอกกางเกง กระโปรง สวมเสื้อคนอื่น ไมปกชื่อ ใสชุดพละไมตรงวัน
เรียน
สวมใสเครื่องประดับมาวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เชน แหวนแฟชั่น
08
สรอยแฟชั่น ตุมหูแฟชั่น กําไลแฟชั่น
09 นักเรียน นักศึกษาหญิงไมสวมเสื้อซับใน สวมใสซับในสีฉูดฉาด
10

สวมรองเทา สวมกางเกงนักเรียน นักศึกษา กางเกงวอรม กระโปรง
ผิดระเบียบ

คะแนน หมายเหตุ
30
10
5
5
5
5
5
5

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

23

ดานที่ 3 ดานความประพฤติ
รหัส

ประเภทความผิด

คะแนน หมายเหตุ

11 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด/สูบบุหรี่

40

12 เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือมีไวในครอบครอง

50

13 ลักขโมยจะโดยเจตนาหรือไม ยักยอก กรรโชกทรัพยสิน
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลภายนอก ทําใหเสีย
14
ชื่อเสียง
15 ชักชวนบุคคลภายนอกเขามากอการทะเลาะวิวาท
ยุยงใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือตอตานระเบียบวินัยของ
16
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
17 เลนการพนันทุกชนิด
18 ทําลายทรัพยสินของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน หรือของผูอื่น
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน โดยการชกตอย
19
อาจเปนกลุม เปนพวก
20 มีพฤติกรรมชูสาว หรือสอในทางชูสาว หรืออนาจาร
กลั่นแกลงรังแก บังคับ ขูเข็ญ หรือการกระทําอื่นใดทั้งวาจาหรือการ
21
กระทําตอผูอื่นที่ออนแอกวา
22 แสดงกิริยาวาจาไมสุภาพ/กาวราว ไมเหมาะสมตอครู

60

ภาคทัณฑ
ปรับ
พฤติกรรม
พักการเรียน

60

พักการเรียน

60

พักการเรียน

40

ภาคทัณฑ

40
40

ภาคทัณฑ
ภาคทัณฑ

40

ภาคทัณฑ

20
20
20

ดานที่ 4 ดานการจราจร
รหัส

ประเภทความผิด

23 ขับรถจักรยานยนตสงเสียงดังสรางความรําคาญในวิทยาลัยฯ
24 ไมปฏิบัติตามกฎจราจร

คะแนน หมายเหตุ
10
5

ดานที่ 5 ดานการดูแลรักษาความสะอาด
รหัส
25

ประเภทความผิด
ทิ้งขยะสรางความสกปรก ไมทําความสะอาดบริเวณทั้งในหองเรียน
นอกหองเรียน

คะแนน หมายเหตุ
10
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ขีดเขียนขอความใดๆ ในหองน้ํา หรือฝาผนัง โตะ เกาอี้ สมบัติ
สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต
27 ขีดเขียนขอความใดๆ ลงบนเสื้อและกางเกงของตนเองหรือของเพื่อน
26

24

10
10

ดานที่ 6 ดานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รหัส

ประเภทความผิด

28 พกพาอาวุธ มีด ปน วัตถุระเบิด สนับมือ จุดประทัด
29
30
31
32
33

คะแนน

หมายเหตุ

50

ปรับ
พฤติกรรม
พักการเรียน

ไมเขารวมกิจกรรมสําคัญที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดขึ้น
20
โพสภาพไมเหมาะสมในสื่อออนไลน
20
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนเชิญผูปกครองมาพบ แตไมมาพบตามกําหนด 20
มีสื่อลามกไวในครอบครอง เชน ซีดี ภาพ คลิปลามก
20
เปดเพลง หรือมีเสียงโทรศัพทดังขึ้นขณะเรียน
20
จอดรถจักรยานยนตไวนอกวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ตามบาน
34 รานคา ปา ฯลฯ เนื่องจากมาสาย หรือเจตนาหนีเรียน ไมนําเขามา
20
จอดไวในโรงจอดรถของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
35 ออกนอกบริเวณวิทยาลัยโดยไมขออนุญาต
10
เปดไฟ เปดน้ํา เปดพัดลมทิ้งไว ไมปด ไมรักษาสมบัติสวนรวม (ถา
36
10
ระหวางเรียนรับผิดชอบทั้งหอง)
ฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เชน สง
37
5
เสียงดังรบกวนเพื่อนเรียน ไมทําความเคารพครู
นําอาหาร ขนม ของขบเคี้ยว น้ําขวด และเครื่องดื่ม ขึ้นไป
38
5
รับประทานบนอาคารเรียน
หมายเหตุ ความผิดอื่นใดที่ไมไดระบุไวในเอกสารนี้ ใหอยูในดุลพินิจของครู และลงโทษตัดคะแนนตาม
ความเหมาะสม หรือเปรียบเทียบความ ความผิดใน 6 ดาน
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หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
1. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา วากลาวตักเตือน อบรมสั่งสอน และชี้แนวทางปฏิบัติที่
ถูกตอง และบันทึกไวเปนหลักฐาน
2. กรณีนักเรียน นักศึกษากระทําความผิดถูกตัดคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไมปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้น ตองเชิญผูปกครองมาพบ กับทางวิทยาลัยการอาชีพชนแดน และทําทัณฑบน
3. กรณีนักเรียน นักศึกษากระทําความผิดในเรื่องเดียวกัน จํานวนหลายคน แตการลงโทษ จะ
แตกตางกันออกไปตามความผิดของนักเรียน นักศึกษาที่กระทําผิดแตละคน ตลอดจนความหนักเบา
ของพฤติกรรมดวย
4. การลงโทษนักเรียน นักศึกษา
4.1 วากลาวตักเตือน ใหครูทุกคนลงโทษนักเรียน นักศึกษาได
4.2 การตั ด คะแนนพฤติ ก รรมให ค รู ทุ ก คน สามารถตั ด คะแนนพฤติ ก รรม ได ต าม
หลักเกณฑวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติ
4.3 เชิญผูปกครองมารับทราบและทําทัณฑบน ใหเปนอํานาจรองผูอํานวยการฝายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
4.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกขอมูล ใหคณะกรรมการพิจ ารณาบทลงโทษ
หรือหัวหนางานปกครองเสนอความเห็นตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
4.5 ทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และปรั บ ปรุ ง ตนเอง ให ค ณะกรรมการ
พิจารณาบทลงโทษ หรือหัวหนางานปกครองเสนอความเห็นตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
5. ในกรณีความผิดรายแรง ใหดําเนินการดังนี้
5.1 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพ
ชนแดน เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
นักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติฝาฝนผิดระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จะถูก
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ดังตอไปนี้
1. วากลาวตักเตือน
2. ทําทัณฑบน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
2) พักการเรียน ( 5-7 วัน ) หรือ ไมเกิน 1 ภาคเรียน
3) ยายสถานศึกษา

หมวดที่ 5
การแตงกายและทรงผม
1. เครื่องแบบนักเรียนชาย นักเรียนหญิง ระดับ ปวช.

นักเรียนชาย ระดับ ปวช.
กางเกงขายาว ผาเรียบสีกรมทา ไมมีจีบ ปลายขายาวเพียงตาตุม ปลายขาเมื่อวัดโดยรอบไมเกิน
50 ซม. กระเปาดานขางทั้งซายขวาเจาะทางดิ่งขนานกับลําตัว ประเปาหลัง 2 ใบ ไมมีฝาปด และขอบ
เอวมีหูสําหรับรอยเข็มขัด ขนาด 1 ซม. จํานวน 7 หู ไมฟอกสีหรือทําใหผิดไปจากสีเดิมเสื้อเชิ้ต ผา
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เรียบสีขาว ไมมีลวดลาย คอปกแบบเชิ้ตตั้ง ผาอกตลอดทําเปนสาบตลบเขาขางในกวาง 3.5 ซม. ติด
กระดุมลักษณะแบนสีขาว ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมเกิน 1 ซม. ไหลไมตกแขนสั้นเหนือขอศอก 3 ซม.
ไมมีสาบหรือจีบหลัง มีกระเปาติดอกเสื้อดานซาย ขนาดพอเหมาะกับขนาดเสื้อ 1 ใบ ปกชื่อ สกุล
แผนกวิชา สีน้ําเงิน ที่อกดานขวา ขนาดตัวอักษร 1 ซม. ระดับเดียวกับขอบกระเปาเสื้อดานซายเข็ม
ขัดหนังสีดํา กวาง 3.5 ซม. หัวเข็มขัดเปนโลหะตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด รองเทาใชรองเทาหุมสน
หนังหรือผาใบชนิดผูกเชือก ไมมีลวดลาย สีดํา ถุงเทาฝายใยสังเคราะห สีดํา เรียบ ไมมีลวดลาย
นักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
กระโปรงผาสีกรมทาไมมีลวดลาย ทรงเอ แยกสี่ชิ้น ยาวคลุมเขาหรือยาวเลยเขาลงมาไมเกิน 5 นิ้ว
(กางเกงเหมือนกับนักศึกษาชาย ใสคูกับเสื้อฝกงาน) เสื้อเชิ้ต ผาเรียบขาว ไมบางจนเกินควร ผาอก
ตลอด ไมมีสาบ กระดุมโลหะแบบของวิทยาลัยฯ 5 เม็ด ไหลไมตกแขนสั้นเหนือขอศอก 3 ซม. ติดเข็ม
วิทยาลัยฯ ที่อกดานขวา ปกชื่อ สกุล แผนกวิชา สีน้ําเงิน ที่อกดานซาย ขนาดตัวอักษร 1 ซม. เข็มขัด
หนังสีดํา กวาง 3.5 ซม. หัวเข็มขัดเปนโลหะตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด รองเทาใชรองเทาหนังหุมสนสี
ดํา สนสูงไมเกิน 2 นิ้วครึ่ง ไมนอยกวา 1 นิ้ว ไมสวมถุงเทา
2. เครื่องแบบนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.

เครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.
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กางเกงขายาว ผาเรียบสีกรมทา ไมมีจีบ ปลายขายาวเพียงตาตุม ปลายขาเมื่อวัดโดยรอบไมเกิน
50 ซม. กระเปาดานขางทั้งซายขวาเจาะทางดิ่งขนานกับลําตัว กระเปาหลัง 2 ใบ ไมมีฝาปด และขอบ
เอวมีหู สําหรับรอยเข็มขัด ขนาด 1 ซม. จํานวน 7 หู ไมฟอกสีหรือทําใหผิดไปจากสีเดิมเสื้อเชิ้ต ผา
เรียบสีขาวไมมีลวดลายคอปกแบบเชิ้ตตั้ง ผาอกตลอดทําเปนสาบตลบเขาขางในกวาง 3.5 ซม. ติด
กระดุมลักษณะแบนสีขาว ขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมเกิน 1 ซม. ไหลไมตก แขนยาวเสมอขอมือ ไมมี
สาบหรือมีจีบหลัง มีกระเปาติดอกเสื้อดานซาย ขนาดพอเหมาะกับขนาดเสื้อ 1 ใบ ติดปายชื่อ สกุล ที่
อกดานซาย เหนือกระเปาตัวอักษรสีขาว พื้นสีดํา ทําจากโลหะหรือพสาติกแข็ง เนคไทสีแดงมีตรา
เสมากระทรวงศึกษาธิการ พรอมชื่อวิทยาลัยฯ
อยูดานลางเข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3.5 ซม. หัว
เข็มขัดเปนโลหะตามแบบที่วิทยาลัยกําหนดรองเทาใชรองเทาหุมสน หนังหรือผาใบชนิดผูกเชือก ไมมี
ลวดลาย สีดําถุงเทาฝายใยสังเคราะห สีดําเรียบ ไมมีลวดลาย
เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.
กระโปรง ผาสีกรมทาไมมีลวดลาย ทรงเอ แยกสี่ชิ้นยาวคลุมเขาหรือยาวเลยเขาลงมาไมเกิน 5 นิ้ว
(กางเกงเหมือนกับนักศึกษาชาย ใสคูกับเสื้อฝกงาน) เสื้อเชิ้ต ผาเรียบสีขาว ไมบางจนเกินควร ผาอก
ตลอด ไมมีสาบ กระดุมโลหะแบบของวิทยาลัยฯ 5 เม็ด แขนยาวเสมอขอมือ ติดเข็มวิทยาลัยฯ ที่อก
ดานขวา ติดปายชื่อ สกุล ที่อกดานซาย ตัวอักษรสีขาว พื้นสีดํา ทําจากโลหะหรือพสาติกแข็ง เนคไทสี
แดงมีตราเสมากระทรวงศึกษาธิการ พรอมชื่อวิทยาลัยฯ อยูดานลางเข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3.5 ซม. หัว
เข็มขัดเปนโลหะตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด รองเทาใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา สนสูงไมเกิน 2 นิ้วครึ่ง ไม
นอยกวา 1 นิ้ว ไมสวม ถุงเทา
3. เครื่องแบบพลศึกษา
นักศึกษาชาย
- กางเกงวอรมขายาวสีดํา , สีกรมทา
- เสื้อพลศึกษาตามแบบของวิทยาลัย
- รองเทา ถุงเทา ใหเหมือนเครื่องแบบปกติ
นักศึกษาหญิง
- กางเกงวอรมขายาวสีดํา , สีกรมทา
- เสื้อตามแบบวิทยาลัย
- รองเทาผาใบสีขาว ถุงเทาสีขาว
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4. เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.(ชาย – หญิง)
ใชเสื้อคอฮาวาย แขนสั้นไมเกินขอศอก ที่อกเสื้อปกชื่อ สกุล และแผนก สีขาว กระเปารวม 3
กระเปา ที่อกซาย 1 กระเปา และดานลางซายขวา ขางละ 1 กระเปา ปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง
ไมพนสีหรือสกรีนรูปใด ๆ บนเสื้อฝกงาน
สาขางานยานยนต สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส สีกรมทา

5. เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.(ชาย – หญิง)
ใชเสื้อคอฮาวาย แขนสั้นไมเกินขอศอก ที่อกเสื้อปกชื่อ สกุล และแผนก สีเหลืองทอง กระเปา
รวม 3 กระเปา ที่อกซาย 1 กระเปา และดานลางซายขวา ขางละ 1 กระเปา ปลอยชายเสื้อออกนอก
กางเกง ไมพนสีหรือสกรีนรูปใด ๆ บนเสื้อฝกงาน
เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต สีเทา
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เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. อิเล็กทรอนิกและไฟฟากําลัง สีน้ําตาล

6. ทรงผม
นักศึกษาชาย ปวช. รองทรงสูง ดานขางเกรียน ดานบนยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร ไมไวหรือกันจอน
ไมหวีแสกกลางไมไวหนวดเครา
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นักศึกษาชาย ปวส. รองทรงสูง ดานบนยาวไมเกิน 7 เซนติเมตร ขางเปด ไมไวหรือกันจอน ไมหวี
แสกกลางไมไวหนวดเครา
นักศึกษาหญิง ปวช. , ปวส. ตัดสั้นใหเสมอกันแบบนักเรียน ถาไวผมยาวก็ใหตัดเสมอกัน และ
จะตองรวบผูกโบวสีดํา , ขาว , น้ําเงิน , หรือน้ําตาลเทานั้น
หมายเหตุ นักศึกษาที่เขามาในวิทยาลัยฯ จะตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาติดตัวอยูเสมอและตองแตง
กายตามที่กําหนดไวในระเบียบ เสื้อขาวตองยัดใสในกางเกงหรือกระโปรงใหเรียบรอยมองเห็นหัวเข็มขัด

หมวดที่ 6
การเขารวมกิจกรรม
1. การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
1.1 นักเรียน นักศึกษาจะตองมาวิทยาลัยใหทันเวลาการเขาแถว เพื่อรวมกิจกรรมหนาเสาธง
วิทยาลัยจะใหสัญญาณการเขาแถงดังนี้
- เวลา 07.45 น. ใหสัญญาณ เปดเพลงมารชวิทยาลัยการอาชีพชนแดนและจัด
แถวให เสร็จหลังจากเพลงจบ
- เวลา 08.00 น. ที่บริเวณประตูเขา ครูเวรจะกักนักเรียน นักศึกษาที่มาไมทันเขา
แถว
หลั ง จากพิ ธี ก ารหน า เสาธงเรี ย บร อ ยแล ว ครู ที่ ป รึ ก ษาจะพบนั ก เรี ย น
นักศึกษา ตรวจสอบ ความเรียบรอย และบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่ไมเขาแถว
นักเรียน นักศึกษาที่แตง
กายผิดระเบียบ
1.2 นักเรียน นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงอยางนอย 60 เปอรเซ็นตของเวลาการ
เขาแถวทั้งหมด และนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาการเขาแถวนอยกวา 60 เปอรเซ็นต จะตองไปรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสม ในกรณีที่ฝนตกใหนักเรียน นักศึกษาเขาแถวที่อาคารโดม
เอนกประสงค หรือหนาชั้นเรียน หรือหนาหองเรียนที่จะเรียนในคาบที่ 1 อยางเปนระเบียบปฏิบัติ
เสมือนเขาแถวหนาเสาธง
2. การเขารวมกิจกรรมกีฬาสีภายใน และกิจกรรมชุมชน
นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะตองสังกัดในคณะสีตามที่กําหนด และหากมีกิจกรรมที่ตองอาศัย
ความรวมมือจากคณะสีในการเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดขึ้น หรือชุมชน นักเรียน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

32

นักศึกษาตองใหความรวมมือและจะตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมอยางนอย 60 เปอรเซ็นต หากพบวามี
เวลาไมถึง 60 เปอรเซ็นต จะตองไดรับการซอม
3. กิจกรรมวันสําคัญ หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยดําเนินการจัดหรือกําหนดขึ้น
นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยดําเนินการจัดหรือกําหนดขึ้นให
นักเรียน นักศึกษาเขารวม เชน วันสุนทรภู วันวิทยาศาสตร วันคริสตมาส หรืออบรมใหความรูตางๆ
หากไมเขารวมมือถือวาจงใจฝาฝนระเบียบ เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเจ็บปวย ไมสามารถเขารวมไดให
แจงผูจัดงานหรือครูที่ปรึกษาใหทราบในวันดําเนินกิจกรรม หรือแจงกอนลวงหนา

หมวดที่ 7
เบ็ดเตล็ด
1. การทําความเคารพ แนวปฏิบัติ
1.1 เมื่อครูหรือผูใหญเดินผานนักเรียน นักศึกษา จะตองทําความเคารพ โดยการยืนตรง หรือ
ยกมือไหวในลักษณะสํารวม คอมตัวดวยกิริยาอันนอบนอม
1.2 ในกรณี ที่ นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาเดิ น สวนทางกับ ครู ไมว าจะอยูร ะหวา งขึ้น ลงบัน ได ให
นักเรียนนักศึกษายืนตรงยกมือไหวทําความเคารพ ยกเวนในกรณีที่มือถือสิ่งของอยูยืนตรงไมเดินสวน
ทางครู โดยหลบใหครูไปกอน
1.3 นักเรียน นักศึกษาพบครูในที่สาธารณะหรือ นอกวิทยาลัยการอาชีพชนแดนใหนักเรียน
นักศึกษาทักทายหรือยกมือไหวทําความเคารพตามโอกาสและสถานที่
2. กรณีที่นักเรียนนักศึกษามีคาบเรียนวางเนื่องจากครูติดราชการ หรือลา แนวปฏิบัติ
2.1 หามนักเรียน นักศึกษาสงเสียงดังรบกวน หรือสรางความรําคาญหองขางเคียง
2.2 ใหนักเรียน นักศึกษา คนควาที่หองสมุด หรือหอง ICT หรือนําหนังสือมาอาน หรือทํา
การบาน
2.3 หามเลนกีฬา ดนตรีอันเปนการสรางความรําคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน
3. เครื่องมือสื่อสาร / โทรศัพทมือถือ
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วิทยาลัยการอาชีพชนแดนอนุโลมใหสามารถนําโทรศัพทมือถือเขามาใชในบริเวณวิทยาลัยการ
อาชีพชนแดนได แตหามเปด เครื่องมื อสื่อสารในขณะที่มีการเรีย นการสอน ในระหวางเรี ยนมีเสีย ง
โทรศัพทดังขึ้นใหครูผูสอนยึดโทรศัพทมือถือ พรอมเขียนชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น แผนกวิชา
บันทึกสงงานปกครอง การรักษาวินัย และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาเพื่อ
หักคะแนน ซึ่งงานปกครอง การรักษาวินัย และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา
จะยึดไวเปนเวลา 5 วัน เมื่อครบกําหนด 5 วันแลวใหนักเรียน นักศึกษาพาผูปกครองมาเซ็นรับ
โทรศัพทมือถือคืนได
4. อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
หามนําอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
หรือในหองเรียนโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากฝาฝนวิทยาลัยการอาชีพชนแดนจะดําเนินการ
ลงโทษตามที่กําหนดไว

5.การยายสถานศึกษา
เมื่ อนั กเรี ย น นั กศึกษาประพฤติผิดระเบีย บขอบังคับ ของวิทยาลัย การอาชีพชนแดนถูกหัก
คะแนนครบ 80 คะแนน คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา จะรายงานผลไปรอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการ กอนสอบปลายภาค 3 วัน ตัดสิทธิ์ในการสอบปลายภาคทุกรายวิชา จากนั้น
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดนจะเชิญผูปกครองมาแจงรับทราบพฤติกรรมการกระทําความผิด
และใหดําเนินการยายสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

( นายเอนก ชินบุตร )
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง
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ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

กระบวนการ และขั้นตอนการพิจารณาโทษนักเรียน/นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบฯ
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

กระทําผิดครั้งแรก

กระทําผิดอีก

1. วากลาวตักเตือน
2. แจงครูที่ปรึกษา/คณะกรรมการฝายบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา
3. ตัดคะแนนความประพฤติ (ตามความผิด)

1. วากลาวตักเตือน
2. แจงครูที่ปรึกษา/คณะกรรมการฝายบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา
3. ตัดคะแนนความประพฤติ (ตามความผิด)

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

กระทําผิดบอยครั้ง

กระทําผิดวินัย
รายแรง
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1. พิจารณาโทษ
2. แจงครูที่ปรึกษา , คณะกรรมการฝายปกครอง
3. ตัดคะแนนความประพฤติ (ตามความผิด)
4. เชิญผูปกครองมาพบ รวมแกไขพฤติกรรม

1. คกก.กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา สืบสวน
2. พิจารณาโทษ เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
3. ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ วินิจฉัย - สั่งการ

กระบวนการควบคุมความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา (ลักษณะการผิดวินัย และการลงโทษ)
บอยครั้ง / อบรม – พัฒนาแลว พฤติกรรมไมดีขึ้น
- วากลาวตักเตือน
- ทํากิจกรรม
- ทําทัณฑบน

ลักษณะผิดวินัย
ทั่วไป

มีเหตุผลอันควร
ลักษณะผิดวินัย
รายแรง

- วากลาวตักเตือน
- ทํากิจกรรม
- ทําทัณฑบน
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ศาลพิพากษา / กระทําความผิดทางอาญา

พักการเรียน
ทันที

- ประกันตัวออกมา
- รอลงอาญา

ถาประสงคจะเขาศึกษา
ตอ ผูปกครอง ตองทํา
บันทึกทําทัณฑบนไว
กับทางวิทยาลัย

การปฏิบัติงานของงานปกครองมี ดังนี้
1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา ใหอยูในระเบียบวินัยของสถานศึกษา กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ประสานงานกับครู ที่ปรึกษาในการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา
3. ประสานงานกับสารวัตรนักเรียน เจาหนาที่บานเมือง หนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูปกครองในการแกปญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
4. ลงโทษ และ / หรือ เสนอการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
5. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษาตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นชอบ
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6. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลําดับขั้นเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับโดยเร็วเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

กฎกระทรวง
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและภาพของบุคคลซึ่งมาตรา
๒๗ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติใหกระทําไดโยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน
(๒) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ
ยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใหเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น
(๖) ก อ เหตุ ท ะเลาะวิ ว าททํ า ร า ยร า งกายผู อื่ น เตรี ย มการหรื อ กระทํ า การใดๆ อั น น า จะ
กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวของกับการคาประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พั กเวลากลางคื นเพื่อ เที่ ยวเตรห รือ รวมกลุม อั นเปน การสรา งความ
เดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น
ขอ ๒ ใหโ รงเรี ย นหรื อสถานศึกษากําหนดระเบียบวาดว ยความประพฤติของนักเรีย นและ
นักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผูปกครองนักเรียน นักศึกษา ป ๒๕๒๒
..............................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผูปกครองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๒๓ แห ง ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๒๑๖ ลงวั น ที่ ๑๙
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กันยายน ๒๕๑๕ จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผูปกครองนักเรียนลงวันที่ ๑๙
มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ และใหผูปกครองนักเรียน นักศึกษาที่กําลังรับการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติดังนี้
๑. “ผูปกครอง” หมายความวา บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไวในความปกครอง หรือ
อุปการะเลี้ยงดู หรือ นักศึกษาอาศัยอยูนั้น
๒. ใหนักเรียนนักศึกษาที่กําลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับ ป.ว.ส. ป.กศ.สูง หรือเทียบเทา
ลงมาในสถานศึกษาในสังกัด หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เวนแตการศึกษาผูใหญ
มีผูปกครองตลอดเวลาที่ศึกษาอยู
๓. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม ใหผูปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษาที่สถานศึกษา
พรอมกับสงหลักฐานเอกสารตางๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด ถาผูปกครองไมอาจมามอบตัวนักเรียน
นักศึ กษาไดตามกํา หนด ให ผูป กครองตกลงกับหัว หนางานสถานศึกษา กําหนดวัน มอบตัว นักเรีย น
นักศึกษาใหม
๔. ผูปกครองจะตองรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อควบคุมการประพฤติและการศึกษาเลาเรียนโดย
ให นั ก เรี ย น นั กศึ กษาแต งกาย แต ง เครื่ องแบบและประพฤติต ามระเบี ย บขอบั งคั บ หรือ คํา สั่ง ของ
สถานศึกษา และหรือขอกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่กําหนด
๕. ผูปกครองควรติดตอสื่อสารกับสถานศึกษาอยูเสมอ เพื่อที่จะไดรับทราบกับปญหาตางๆ
เกี่ยวกับสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา และไดชวยสถานศึกษาแกปญหานั้นๆ
๖. เมื่อผูปกครองยายที่อยู หรือความเปนผูปกครองสิ้นสุดลงดวยประกาศใดๆ ใหผูปกครองแจง
ใหสถานศึกษาทราบ
๗. สําหรับนักเรียนนักศึกษา ที่รับการศึกษาอยูในสถานศึกษาแลว ใหสถานศึกษา ตรวจสอบ
ติ ด ตาม หลั ก ฐานการเป น ผู ป กครองนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา หากเห็ น ว า นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาคนใด ไม มี
ผูปกครอง หรือมีผูปกครอง ไมเหมาะสม ก็ใหสถานศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒

(นายกอ สวัสดิพาณิชย)
รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาด
การะทรวงศึ
งานแนะแนวอาชีพและการจั
หางาน กษาธิการ
แนวทางและขอบเขตการใหกูยืมเพื่อการศึกษาในปการศึกษา 2559 ประกอบดวย
การกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณสมบัติผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
1) เปนผูมีสัญชาติไทย
2) เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย ที่มีรายไดครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทตอป
3) เปนผูมีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
4) เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นรายแรง
หรือไมเปน ผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
5) เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
โรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือสวนราชการอื่นๆ
6) ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน
7) ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศึกษา
8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
9) ไมเปนหรือเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10) ตองมีอายุในขณะที่ขอกู โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป และระยะเวลาผอน
ชําระอีก 15 ปรวมกันแลวตองไมเกิน 60 ป
**การพิจารณาคุณสมบัติผูขอกู สถานศึกษาจะพิจารณาเปนรายป ผูขอกูที่มีคุณสมบัติจะไดกู
หรือไมขึ้นอยูกับวงเงินกูยืมที่สถานศึกษาไดรับจัดสรร

ขอบเขตการใหกูยืมเงิน ปการศึกษา 2559
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

คาเลาเรียนและ
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา

คาครองชีพ
บาท/ราย/ป

รวม
บาท/ราย/ป

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ปวท./ปวส./อนุปริญญา
2.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือ
ศิลปกรรมเกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร คหกรรมหรือ คหก
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บาท/ราย/ป
21,000

26,400

47,400

25,000

26,400

51,400

30,000

26,400

56,400

หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
1. เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก คาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา
2. เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมไดแก คาครองชีพ คาที่พักและคาใชจาย
สวนตัว)
ขั้นตอนการขอกูยืม กยศ.
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ต อ งดํ า เนิ น การขอกู ยื ม ผ า นระบบ e-Studentloan
ที่ เ ว็ บ ไซต
www.studentloan.or.th โดยใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผานเขาสูระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร 1 วัน
2. ผูที่มีรหัสผานแลว สามารถเขาระบบไปกรอกแบบคําขอกูยืม
3. รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์กูยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเปนผู
พิจารณาคุณสมบัติของผูกูยืมเปนรายป ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให
4. ผูที่ผานการคัดเลือกจากสถานศึกษาตองเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได
เพื่อรับโอนเงินคาครองชีพ
5. ผูไดรับสิทธิกูยืมเงินเขามาทําสัญญากูยืมเงินผานระบบ โดยตองสั่งพิมพสัญญาจํานวน 2 ชุด
(ตนฉบับและคูฉบับ) ดําเนินการใหผูค้ําประกัน พยาน และผูแทนของสถานศึกษารวมลงนามในสัญญา
ทั้ง 2 ฉบับ พรอมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อสงใหสถานศึกษา
6. ติดตอสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจํานวนเงินขอกู ในแบบลงทะเบียน / แบบ
ยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียน และคาครองชีพ โดยสถานศึกษาเปนผูยืนยันความสมบูรณครบถวนผาน
ระบบ
7. นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินคาครองชีพเมื่อเปดเทอม ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน
7.1 บิดา มารดา หรือผูปกครอง
7.2 กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ใหผูปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
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7.3 บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายไดนาเชื่อถือ
7.4 กรณีคูสมรสของผูค้ําประกันไมใหความยินยอมใหผูค้ําประกันลงนามฝายเดียว
7.5 กรณีไมมีบุคคลค้ําประกัน ใหใชหลักทรัพยแทน
การลงนามค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน
ใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันในสัญญากูยืมตอหนาสถานศึกษา หากผูค้ําประกันมีที่อยู
หางไกลจากสถานศึกษาใหจัดสงสัญญาใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันได และตองใหเจาพนักงาน
ทะเบียนทองที่ (อําเภอ) หรือเจาพนักงานทะเบียนทองถิ่น (เทศบาลหรือสํานักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู
ค้ําประกันอาศัยอยู ลงนามรับรองลายมือชื่อของผูค้ําประกัน
บุคคลผูรับรองรายไดในสัญญากูยืมเงิน
1. ขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเทา
2. หัวหนาสถานศึกษา ที่ผูขอกูยืมศึกษาอยู
3. ผูปกครองทองถิ่นระดับผูใหญบานขึ้นไป
(สวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตําแหนงอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไมสามารถรับรองได)
เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบัติ
1. ตองไมทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกูยืมที่ไดรับ
2. กรณีที่ตอการแกไขแหงใดในสัญญา สามารถทําไดโดยกลับเขาสูระบบ e-Studentloan
และสั่งพิมพใหมตามขั้นตอนในการขอกูยืมขางตน
3. เอกสารทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง โดยเจาของเอกสารเปนผูลงลายมือ
ชื่อดวยตนเอง ไดแก ผูกูยืม บิดามารดา ผูปกครอง และผูค้ําประกัน ผูรับรองเงินเดือนหรือรายได
อาจารยแนะแนวและอาจารยที่ปรึกษา เปนตน
4. ผูกูยืมผูค้ําประกันผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีผูกูยืมยังไมบรรลุนิติภาวะ) ตองลงลายมือชื่อ
ดวยตนเอง
5. ผูกูยืมผูค้ําประกัน ผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใชบิดาหรือมารดา) ใหใชทั้ง สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน และตองรับรองสําเนาดวยตนเองทุกฉบับ ในกรณีที่ผูค้ํา
ประกัน ผูแ ทนโดยชอบธรรม เปนบุคคลเดียวกันใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบานเพียงชุดเดียว
6. เอกสารสัญญาจัดทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันโดยผูกูยืมตองจัดเก็บสัญญากยืมคู
ฉบับไวกับตนเองจนกวาจะชําระหนี้ไดเสร็จสิ้นแลว
7. ผูกูยืมตองเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไวกับตนเอง แมวาในภายหลังจะบอก
เลิกสัญญาการกูยืมก็ตาม และไมควรใหผูอื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน
8. เพื่อสิทธิประโยชนในอนาคตของผูกูยืม ตองแจงสถานภาพกับธนาคารกรุงไทย ไดทราบใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว (ใชแบบฟอรม กยศ. 203) อันไดแก
- การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
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- การเปลี่ยนที่อยูปจจุบัน และที่อยูตามภูมิลําเนา
- การยายสถานศึกษา
- การสําเร็จการศึกษา
- การเลิกการศึกษา
หากผูกูยืม ไมไดขอกูยืมเงินหรือไมไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตอเนื่องในปการศึกษาปจจุบัน และไม
รายงานสถานภาพการศึกษาต อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือวาผูกูยืมไดสําเร็จการศึกษาหรือเลิก
การศึกษาแลว

ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วาดวยการใชหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
พ.ศ. 2555
..............................................................
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เนื่องดวยหองสมุดเปนแหลงใหบริการทางการศึกษา ซึ่งนับวาเปนสถานที่สําคัญยิ่ง
สําหรับนักเรียน นักศึกษา ครู ครูพิเศษ ตลอดจน เจาหนาที่ของวิทยาลัยทุกคนเพื่อความเสมอภาคและ
สิทธิ์ในการใชรวมกันไดอยางทั่วถึง อันเปนผลดีตอวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หองสมุด จึงกําหนดระเบียบวาดวยการใชหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพชนแดน พศ. ๒๕๕๕ นั้น
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน วาดวย การใชหองสมุด
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“หองสมุด” หมายถึง หองสมุดวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“ครู”

หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการครู สังกัดวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

“ครูพิเศษ” หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานสอนเปนครูจางชั่วคราว
“เจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว นักการ-ภารโรง
ยาม พนักงานขับรถ หรือบุคคลที่มีชื่อเรียกอยางอื่นที่ปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“เจาหนาที่หองสมุด” หมายถึง ผูปฏิบัติงานตางๆอยูในหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“นักเรียน นักศึกษา”

หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชนแดนซึง

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
“บรรณารักษ” หมายถึง ครูผูทําหนาที่หัวหนางานหองสมุดวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
ขอ 4 เวลาเปดทําการ
4.1 วันจันทร-วันศุกร เปดระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น.
ขอ 5 ผูมีสิทธิ์ในการยืมหนังสือ
5.1 ครู
5.2 ครูพิเศษ
5.3 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
5.4 เจาหนาที่วิทยาลัย
5.5 บุคคลทั่วไป โดยใหอยูดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษา
ขอ 6 การทําบัตรสมาชิกหองสมุด
6.1 ครู ครูพิเศษ และเจาหนาที่ใหนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
ขาราชการมาสมัคร เปนสมาชิกหองสมุด เจาหนาที่จะทําทะเบียนสมาชิกให
6.2 นักเรียน นักศึกษา ใหนําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ที่มี Barcode มา
สมัครเปนสมาชิกหองสมุด โดยกรอกแบบฟอรมการสมัครพรอมชําระคาธรรมเนียม ๑๐ บาท
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6.3 เจาหนาที่หองสมุดจะบันทึกขอมูลของสมาชิกทุกคน เขาเครื่องคอมพิวเตอรและ
จัดทําทะเบียนสมาชิกให
ขอ 7 ขอบังคับในการยืม
7.1 ครูยืมหนังสือไดครั้งละไมเกิน 5 เลม โดยกําหนดระยะการยืม ดังนี้
7.1.1 หนังสือทั่วไปยืมไวในครอบครองไดไมเกิน 5 เลม ระยะการยืม 1 ภาค
เรียน
7.1.2 หนังสือตําราประกอบการสอน ใบงาน หรือใบความรูในรายวิชาทครู
สอนในภาคเรียนนั้นๆ ยืมไวในครอบครองไดไมเกิน 5 เลม ระยะการยืม 1 ภาคเรียน
7.1.3 กรณีครูไมสงหนังสือตามกําหนด ตองปฏิบัติตามระเบียบขอ 8 วาดวย
การปรับ และการชดใช
7.1.4 กรณีครูทําหนังสือชํารุดหรือสูญหาย ตองปฏิบัติตามระเบียบขอ 8 วา
ดวยการปรับและชดใช
7.1.5 ครูยืมหนังสือครบจํานวนที่กําหนดไวแลว จะขอยืมเพิ่มอีกไมได
จนกวาจะสงเลมที่ยืมเรียบรอยแลว
7.2 ครูพิเศษยืมหนังสือไดไมเกิน 5 เลม โดยกําหนดระยะการยืม ดังนี้
7.2.1 หนังสือทั่วไปยืมไวไดไมเกิน 5 เลม ระยะการยืม 30 วัน
7.2.1 หนังสือตําราประกอบการสอน ใบงาน หรือใบความรูในรายวิชาที่ครู
พิเศษสอนในภาคเรียนนั้นๆ ยืมไวในครอบครองไดไมเกิน 5 เลม ระยะการยืม 30 วัน
7.2.3 กรณีครูพิเศษไมสงหนังสือตามกําหนด ตองปฏิบัติตามระเบียบขอ 8
วาดวยการปรับและการชดใช
7.2.4 กรณีครูพิเศษทําหนังสือชํารุดหรือสูญหาย ตองปฏิบัติตามระเบียบขอ
8 วาดวยการปรับและชดใช
7.2.5 ครูพิเศษยืมหนังสือครบจํานวนที่กําหนดไวแลว จะขอยืมเพิ่มอีกไมได
จนกวาจะสงเลมที่ยืมเรียบรอยแลว
7.2.6 กรณีเลิกจางหรือหมดสัญญาจาง หรือลาออกจะตองคืนหนังสือคืนที่
ยืมใหเรียบรอย โดยตรวจสอบไดจากหองสมุด
7.3 เจาหนาที่ยืมหนังสือไดครั้งละไมเกิน 3 เลม กําหนดระยะเวลาไมเกิน 7 วัน
7.4 นักเรียน นักศึกษายืมหนังสือไดครั้งละไมเกิน 3 เลม กําหนดระยะเวลาการยืมไม
เกิน 3 วัน
7.5 หนังสือที่ยืมตองไมเปนเลมที่ซ้ํากัน
7.6 กอนปดภาคเรียน 5 วัน ผูยืมหนังสือทุกคนตองสงหนังสือทั้งหมดคืนหองสมุดให
เรียบรอย
7.7 การยืม-คืนหนังสือ ผูยืมตองใชบัตรสมาชิกของตนเอง และยืมดวยตนเอง
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7.8 การยืมเลมเดิมตอ ตองนําหนังสือเลมนั้นมาดวย เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ
การยืมใหมหนังสือเลมเดียวกันยืมติดตอกันไมเกิน 3 ครั้ง
7.9 เวลาการยืม
7.9.1 หนังสือทั่วไปยืมไดตลอดเวลาที่หองสมุดเปดทําการ (ยกเวนปดภาค
เรียน)
7.9.2 หนังสือสํารอง (reserve book) ยืมออกจากหองสมุดได ตั้งแตเวลา
16.00 น. เปนตนไป โดยจะตองนําสงภายในเวลา 11.30 น. ของวันรุงขึ้น ที่หองสมุดเปดทําการ
7.10 กรณีผูยืมลาออก หรือออกจากวิทยาลัย จะตองนําสงหนังสือทั้งหมดให
เรียบรอย โดยตรวจสอบจากหองสมุด
7.11 หนังสือที่หามยืมออกจากหองสมุด (ตามขอ 7.14) เฉพาะครูที่จําเปนตองใช
ประกอบการสอนเรงดวน อนุญาตใหยืมไดชั่วคราวและตองนําสงคืนหองสมุดภายในวันนั้น
7.12 หนังสือสํารอง ครูและเจาหนาที่ที่ยืมไดไมเกิน 2 เลม นักเรียน นักศึกษาไมเกิน
1 เลม โดยมีกําหนดระยะเวลาในการยืมออกนอกหองสมุด 1 วัน
7.13 วารสารเย็บเลม ใหบริการเชนเดียวกับหนังสือสํารอง
7.14 หนังสือที่หามยืมออกนอกหองสมุด คือ
7.14.1 หนังสืออางอิง
7.14.2 วารสาร นิตยสาร ฉบับปจจุบัน
7.14.3 หนังสือพิมพที่ยังอยูในไมแขวน
7.14.4 จุลภาคและกฤตภาค
7.14.5 กรณีที่ตองยืมหนังสือที่มีผูยืมไป (บริการจองหนังสือ) ใหกรอก
ขอความในแบบฟอรมจองหนังสือ และรับหนังสือภายในเวลาที่กําหนด
ขอ 8 การปรับและการชดใช
8.1 หนังสือทั่วไป ถาผูยืมสงชากวากําหนด ตองชําระคาปรับ 5 บาท/วัน/เลม นับรวม
วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดอื่นๆดวย
8.2 หนังสือสํารอง ถายืมหนังสือสงชากวากําหนด ปรับ 5 บาท/วัน/เลม
8.3 ผูใดทําหนังสือชํารุดหรือไมสมบูรณจนไมอยูในสภาพที่ซอมแซมได จะตองซื้อ
หนังสือเลมนั้นมาชดใชหองสมุดภายในเวลาที่บรรณารักษกําหนด หรืออาจชําระเงินเทาราคาจริงของ
ราคาหนังสือ ที่จัดซื้อไวในสมุดทะเบียนคุม
8.4 หนังสือหายจะตองแจงใหหองสมุดทราบทันที และจัดหาหนังสือเลมนั้น มา
ชดใชหองสมุดภายในเวลาที่บรรณารักษกําหนด ถาไมแจงลวงหนาวาทําหนังสือหาย จะตองเสียคาปรับ
หนังสือเกินกําหนดอีกวันละ 5 บาท ในกรณีไมสามารถซื้อหนังสือมาคืนไดจะปรับเปนเงินเทาราคาจริง
ของราคาหนังสือและถาไมไดแจงลวงหนาวาหนังสือหาย จะปรับนับตั้งแตวันกําหนดสงจนถึงวันนําเงิน
มาชําระอีกวันละ 2 บาท
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8.5 กรณีคางสงหนังสือ
8.5.1 นักเรียน นักศึกษาที่คางสงหนังสือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และไมมา
ติดตอกับหองสมุดภายในวันสุดทายของการสอบปลายภาค หองสมุดจะแจงใหงานทะเบียนและงาน
วัดผลและประเมินผลการศึกษาทราบ เพื่อระงับการแจงผลการเรียน ตลอดจนการออกหลักฐานตางๆ
ทางการศึกษาและจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตอไป จนกวาจะมาติดตอกับหองสมุดให
เรียบรอย
8.5.2 ครู ครูพิเศษ และเจาหนาที่ ที่คางสงหนังสือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาและ
ไมมาติดตอกับหองสมุดภายในวันสุดทายของการสอบปลายภาค หองสมุดจะแจงฝายการเงินหัก
เงินเดือนทดแทน
8.5.3 นังสือที่อนุญาตใหยืมตามขอ 7.14 ถาสงชาเกินกําหนดจะตองเสีย
คาปรับ 5 บาท/วัน/เลม
ขอ 9 วิธีการยืมหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส
9.1 ครู ครูพิเศษ และเจาหนาที่ใหยื่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการ พรอมหนังสือที่ตองการใหเจาหนาที่หองสมุด บันทึกลงในทะเบียนยืม-คืน
9.2 นักเรียน นักศึกษาใหนําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ที่มี Barcode พรอม
หนังสือที่ตองการยืม ยื่นที่เคานเตอร เจาหนาที่หองสมุดจะบันทึกขอมูลไว
9.3 เมื่อตองการยืม หนังสือ ซีดีรอม วีดิทัศน ใหแจงเจาหนาที่หองสมุดหยิบสื่อที่
ตองการยืมให พรอมยื่นบัตรประจําตัวที่เคานเตอร ใหเจาหนาที่หองสมุดบันทึกขอมูลลงในทะเบียนยืมคืน
9.4 เจาหนาที่หองสมุดจะประทับตราวันกําหนดสง ลงในบัตรกําหนดสง เพื่อให
สมาชิกทราบวาครบกําหนดสงเมื่อใด
ขอ 10 วิธีใชเครื่องคอมพิวเตอร
10.1 ผูที่มีความประสงคจะใชเครื่องคอมพิวเตอร ใหแจงเจาหนาที่หองสมุด
ลงทะเบียนจองเวลาใชเครื่องคอมพิวเตอรและใหมาใชเครื่องคอมพิวเตอรตามเวลาที่จองไว
10.2 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง/ผูใชบริการ 1 คน
10.3 ใชบริการที่ตองการยืมแผนซีดีรอม ใหแจงเจาหนาที่ลงทะเบียนยืม และคืนเมื่อ
ใชเสร็จ
10.4 การใชอินเตอรเน็ต หองสมุดจะใหบริการแกสมาชิก เวลา 08.30 – 16.30 น.
ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร
10.5 ผูใชบริการทุกทานไมตองจายเงินคาใชบริการ
10.6 ผูใชบริการทุกทาน กรุณาอยาสงเสียงดัง รบกวนสมาชิกทานอาน
10.7 เมื่อใชเครื่องคอมพิวเตอรเสร็จแลว ใหออกจากโปรแกรม ปดเครื่องให
เรียบรอย
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ขอ 11 การลงโทษผูกระทําความผิด
11.1 การตัด ฉีก ขโมยหนังสือของหองสมุดรวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่เปนการทําลาย
ทรัพยสินของทางราชการจะตองถูกลงโทษตามตามระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
11.2 ผูแอบอางชื่อผูอื่น ในการยืมหนังสือ หรือไมแจงชื่อสกุล หรือแผนกวิชาตาม
ความเปนจริงจะถูกตัดสิทธิในการยืม
11.3 ผูใดทําลายทรัพยสินอื่นใดของหองสมุดใหเกิดความเสียหาย จะตองชดใชตาม
ราคาของสิ่งของนั้นและถูกลงโทษตามระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน วาดวยกางลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา
11.4 ผูกระทําความผิดระเบียบอื่นๆ ใหบรรณารักษรวมกับหัวหนางานปกครอง
พิจารณาความผิดตามที่เห็นสมควร
ขอ 12 ขอปฏิบัติและมารยาทในการใชหองสมุด
12.1 ผูที่เขาหองสมุดจะตองเก็บกระเปา แฟม หนังสือหรือเอกสารอื่นๆ ไวในที่ที่จัด
ไวหนาหองสมุด
12.2 ผูที่ใชหองสมุดจะตองแตงกายเรียบรอยตามกาลเทศะ
12.3 ไมสงเสียงดังหรือปฏิบัติตนเปนที่รบกวนผูอื่น
12.4 ไมสูบบุหรี่ในหองสมุด
12.5 ไมนําอาหาร ขนม เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวตางๆ เขาหองสมุด
12.6 เมื่อเลิกใชเกาอี้แลวตองนําไปเก็บไวที่เดิม
12.7 หนังสือพิมพเมื่ออานแลวตองนําไปเก็บไวที่เดิม
12.8 หนังสือนิตยสาร วารสาร และจุลสารเมื่ออานแลวตองเก็บเขาชั้นไวที่เดิม
12.9 ชวยกันดูแลรักษาวัสดุ สิ่งพิมพและอุปกรณทุกชนิดของหองสมุด
12.10 หามนั่งหลับ นอนหลับ หรือนอนในหองสมุด
12.11 ถาพบหนังสือที่ชํารุด ฉีกขาด หรือทําหนังสือหายใหรีบแจงเจาหนาที่ทราบ
ทันที
12.12 การยืมหนังสือในชวงเวลาเรงดวน ใหจัดแถวเรียงตามลําดับกอนหลังให
เรียบรอย
12.13 กอนออกจากหองสมุด ตองใหเจาหนาที่หองสมุดตรวจสิ่งของที่นําออกจาก
หองสมุดทุกครั้ง
12.14 ตรวจสภาพหนังสือที่ยืมกอนหรือออกจากหองสมุด เพราะถาหนังสือฉีกขาด
ภายหลังการยืมจะถือวาเปนความผิดของผูยืม
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ขอ 13 ใหบรรณารักษรักษาการและถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยเครงครัดและให
อํานาจในการตีความวินิจฉัย รวมทั้งออกประกาศคําสั่ง ขอกําหนด และจัดทําคําชี้แจงใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้

หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได
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1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานใน
ขอบเขตสําคัญและบริบทตาง ๆ ที่สัมพันธกันซึ่งสวนใหญเปนงานประจํา สามารถประยุกตใชความรู
และทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาระบบปกติ ใชเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคภาค
เรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอน
ภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ
ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต ถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติใชเวลาการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหอง ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง เทากับ 1
หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา
320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
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4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับภาคการผลิตและหรือ
ภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษา
แลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการ
ปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย และบรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการ
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูป
ของการฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวม
ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตองการเพิ่มพูนประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับ
ลักษณะงาน ไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวม
กับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่อง
ที่จะศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและ
การจัดทํารายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดย
การจัดทําโครงการดังกลาวตองดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐเพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีใน
กลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา และเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัด
และประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ
8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสาร
เสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมือง
ไทยและ พลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผนลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
ทั้งนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็
ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุม
วิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดสวน
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวด
วิชาทักษะชีวิต
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12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได
โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการ
ของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวน
หนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป

