ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
วาดวยการปกครองวินัย และพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2559
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน วาการปกครองวินัย และพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2559
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
ขอ 3 ในกรณีที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อ
ความผิดไวเปนการเฉพาะกรณี ใหถือตามกฎระเบียบขอบังคับนี้
ขอ 4 การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษ
นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
ขอ 5 ในระเบียบนี้ คําวา
“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“รองผู อํ า นวยการ” หมายถึ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองผู อํ า นวยการ หรื อ ผู ทํ า หน า ที่ ร อง
ผูอํานวยการฝายตางๆ ในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
“หัวหนางานปกครอง” หมายถึง ครูที่ไดรับการแตงตั้งหรือคัดเลือกใหปฏิบัติหนาที่ใหดูแล
งานปกครองของวิทยาลัยฯ
“ผูชวยงานปกครอง” หมายถึง ครูที่ไดรับการแตงตั้งหรือคัดเลือกจากหัวหนางานปกครองให
ชวยดูแลงานปกครองในสวนของแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ
“คณะกรรมการพิ จารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการงานปกครอง ที่ไดรับ การ
แตงตั้งใหรวมกันพิจารณาโทษของนักเรียน นักศึกษา ที่ทําผิดระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน วาดวยการ
ปกครองวินยั และพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2559
“ครูปกครอง” หมายถึง ครูทุกคนของวิทยาลัย
“นักเรียน นักศึกษา” หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชนแดนในปจจุบัน
“ผู ป กครอง” หมายถึ ง บิ ด า มารดา ผู อ นุ บ าล ผู รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม และผู ป กครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช พอเลี้ยง แมเลี้ยง ผูปกครองสวัสดิภาพ นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งรับ
เด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยูดวย

หมวดที่ 1
นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ตองรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยการอาชีพ
ชนแดนอยางเครงครัด ผูใดฝาฝน ไมปฏิบัติตาม ถือวาผูนั้นกระทําความผิดจะตองไดรับโทษตามกฎ 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 ปฏิบตั ิตามคําสั่งของวิทยาลัยการฯ ครู ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ และเคารพเชื่อฟงไมแสดง
กิริยากระดางกระเดื่อง
1.6 ไมขโมยสิ่งของหรือทรัพยสินของคนอื่น
1.7 ไมกลาวเท็จ ไมยั่วยุ หรือกลาววาจาที่ไมสุภาพ
1.8 ไมกอการทะเลาะวิวาททั้งใน และนอกสถานศึกษา และ ไมนําบุคคลภายนอกเขามา
กอการทะเลาะวิวาท หรือกอความไมสงบ
1.9 ไมดื่มของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด
2. นักเรียน นักศึกษา ตองชวยเหลือกิจการของวิทยาลัยฯ ตามที่ขอรอง ตามโอกาสอันควร
3. นักเรียน นักศึกษา ตองชวยกันรักษาทรัพยสมบัติของวิทยาลัย และสาธารณประโยชน ไมทําความ
สกปรกใหกับวิทยาลัย
4. เมื่อนักเรียน นักศึกษา ตองหยุดเรียน เชน การเจ็บปวย หรือมีความจําเปนตองไปประกอบพิธี
ที่ สํ า คั ญ ผู ป กครองต อ งแจ ง ให ท างวิ ท ยาลั ย ฯ ทราบ โดยการลาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
หรือโทรศัพทแจงครูที่ปรึกษา
5. นักเรียน นักศึกษา ตองไมตกแตงเครื่องประดับ เชน สวมสรอยคอแฟชั่น แหวนแฟชั่น การทําสีผม
ไวเล็บยาว หรือไวหนวดเครา เปนตน
6. ไมนําสื่อ หนังสือ เอกสาร แผนพับ ที่สอไปในทางลามกอนาจารเขามาในวิทยาลัย
7. ไมใชโทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในเวลาเรียน
8. ไม เ ข า ไปยุ ง เกี่ ย วกั บ สถานที่ ต อ งห า ม เช น มุ ม อั บ หรื อ บริ เ วณจอดรถจั ก รยานยนต -รถยนต
โดยเด็ดขาด กอนไดรับอนุญาต
9. ไมขีดเขียนตัวหนังสือขอความใดๆ ไมติดสติ๊กเกอรลวดลายตางๆ ลงบนเสื้อ กางเกง จงใจรีดเสื้อ
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 ทุกครั้งที่นักเรียน นักศึกษา ขออนุญาตออกนอกบริเวณสถานศึกษา จะตองใชแบบฟอรม
ออกนอกบริเวณวิทยาลัยคูกับบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประชาชน แลกออก
กับรปภ (เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย) จึงจะอนุญาตใหออกได

หมวดที่ 2
ลักษณะความผิด
เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพชนแดนมีความประสงคที่จะใหนักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเลาเรียน
มีความประพฤติเรียบรอย แตงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรอย เหมาะสมเปนนักเรียน นักศึกษาที่ดี ตลอดจน
รูจักยับยั้งในการที่จะประพฤติชั่ว ปฏิบัติใหถูกตองในทางที่ควร วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจึงกําหนดวิธีการ
พิจารณาความผิดของนักเรียน นักศึกษาไวดังนี้
1. ความผิดสถานเบา
- แตงกายผิดระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
- สงเสียงดัง รบกวนผูเรียน ไมวาบนอาคาร หรือนอกอาคาร
- ไมรักษาความสะอาดหองเรียน และบริเวณที่รับผิดชอบ
- มาสาย โดยไมมีเหตุผล
- ปกปดความลับของนักเรียน นักศึกษาที่กระทําความผิด
2. ความผิดปานกลาง
- หนีเรียนไมเขาเรียน
- ดัดแปลงรถขับขี่รถเสียงดัง กอใหเกิดความรําคาญ จอดรถนอกวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
- 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
- หลี ก เลี่ ย ง ขั ด ขื น ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่ ง ของวิ ทยาลั ย การอาชี พ ชนแดนเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
ขอบังคับ หรือคําสั่งของครู จนเกิดความเสียหายแกวิทยาลัย ฯ
- นักเรียน นักศึกษาทําลายทรัพยสินของวิทยาลัยฯ ของครู ของนักเรียน นักศึกษาดวยกัน
และของสาธารณะ
- แสดงกิริยากระดางกระเดื่อง กาวราว หรือลบหลูครูและบุคลากรในวิทยาลัย
- ทํารายรางกายผูอื่น
- เจตนาขโมยทรัพยสินหรือสิ่งของผูอื่น
- เสพสุรามึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดใหโทษตางๆ หรือมีไวในครอบครอง
- นําสิ่งเสพติดใหโทษตางๆ หรือสิ่งมึนเมาเขามาเผยแพรหรือจําหนายในวิทยาลัย
- กอการทะเลาะวิวาทถึงขั้นทํารายรางกายเปนกลุม คณะ จนทําใหผูอื่นเกิดการบาดเจ็บ
- ประพฤติตนในทางชูสาว
- นําอาวุธที่เปนอันตรายเขามาในวิทยาลัย
- การกระทําใดๆ อันเปนความผิดทางอาญาจนถูกเจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดีสั่งฟองศาลแลว
มีความผิดตามกลาวหา
- 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

คะแนน หมายเหตุ

ไมมารับการตรวจเครื่องแตงกาย ทรงผม
ผมยาว /สับ /ซอย /สกินเฮด
06 เล็บยาว
ถุงเทา /รองเทา /กางเกงขาเดฟ

30
10
5
5

แตงกายผิดระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เชนปลอยเสื้อออกนอก
07 กางเกง กระโปรง สวมเสื้อคนอื่น ไมปกชื่อ ใสชุดพละไมตรงวันเรียน

5

สวมใสเครื่องประดับมาวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เชน แหวนแฟชั่น
สรอยแฟชั่น ตุมหูแฟชั่น กําไลแฟชั่น

5

08

09 นักเรียน นักศึกษาหญิงไมสวมเสื้อซับใน สวมใสซับในสีฉูดฉาด
10

สวมรองเทา สวมกางเกงนักเรียน นักศึกษา กางเกงวอรม กระโปรง
ผิดระเบียบ

5
5

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 หรือตอตานระเบียบวินัยของวิทยาลัย
16
การอาชีพชนแดน
17 เลนการพนันทุกชนิด
18 ทําลายทรัพยสินของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน หรือของผูอื่น
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน โดยการชกตอย อาจ
19
เปนกลุม 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

ประเภทความผิด

ทิ้งขยะสรางความสกปรก ไมทําความสะอาดบริเวณทั้งในหองเรียน นอก
หองเรียน
ขีดเขียนขอความใดๆ ในหองน้ํา หรือฝาผนัง โตะ เกาอี้ สมบัติสาธารณะ
26
โดยไมไดรับอนุญาต
27 ขีดเขียนขอความใดๆ ลงบนเสื้อและกางเกงของตนเองหรือของเพื่อน
25

คะแนน หมายเหตุ
10
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

หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
1. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา วากลาวตักเตือน อบรมสั่งสอน และชี้แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
และบันทึกไวเปนหลักฐาน
2. กรณีนักเรียน นักศึกษากระทําความผิดถูกตัดคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไมปรับปรุงตนเองใหดี
ขึ้น ตองเชิญผูปกครองมาพบ กับทางวิทยาลัยการอาชีพชนแดน และทําทัณฑบน
3. กรณีนักเรียน นักศึกษากระทําความผิดในเรื่องเดียวกัน จํานวนหลายคน แตการลงโทษ จะแตกตาง
กั น ออกไปตามความผิ ด ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ก ระทํ า ผิ ด แต ล ะคน ตลอดจนความหนั ก เบา
ของพฤติกรรมดวย
4. การลงโทษนักเรียน นักศึกษา
4.1 วากลาวตักเตือน ใหครูทุกคนลงโทษนักเรียน นักศึกษาได
4.2 การตัดคะแนนพฤติกรรมใหครูทุกคน สามารถตัดคะแนนพฤติกรรม ไดตามหลักเกณฑวาดวย
การตัดคะแนนความประพฤติ
4.3 เชิญผูปกครองมารับทราบและทําทัณฑบน ใหเปนอํานาจรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
4.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ หรือหัวหนา
งานปกครองเสนอความเห็นตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
4.5 ทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และปรั บ ปรุ ง ตนเอง ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
บทลงโทษ หรือหัวหนางานปกครองเสนอความเห็นตอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
5. ในกรณีความผิดรายแรง ใหดําเนินการดังนี้
5.1 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
เสนอผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
นักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติฝาฝนผิดระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จะถูก
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ดังตอไปนี้
1. วากลาวตักเตือน
2. ทําทัณฑบน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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 และขอบเอวมีหูสําหรับ
รอยเข็มขัด ขนาด 1 ซม. จํานวน 7 หู ไมฟอกสีหรือทําใหผิดไปจากสีเดิมเสื้อเชิ้ต ผาเรียบสีขาว ไมมีลวดลาย
คอปกแบบเชิ้ตตั้ง ผาอกตลอดทําเปนสาบตลบเขาขางในกวาง 3.5 ซม. ติดกระดุมลักษณะแบนสีขาว ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ไมเกิน 1 ซม. ไหลไมตกแขนสั้นเหนือขอศอก 3 ซม. ไมมีสาบหรือจีบหลัง มีกระเปาติดอก
เสื้อดานซาย ขนาดพอเหมาะกับขนาดเสื้อ 1 ใบ ปกชื่อ สกุล แผนกวิชา สีน้ําเงิน ที่อกดานขวา ขนาด
ตัวอักษร 1 ซม. ระดับเดียวกับขอบกระเปาเสื้อดานซายเข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3.5 ซม. หัวเข็มขัดเปนโลหะ
ตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด รองเทาใชรองเทาหุมสน หนังหรือผาใบชนิดผูกเชือก ไมมีลวดลาย สีดํา ถุงเทา
ฝายใยสังเคราะห สีดํา เรียบ ไมมีลวดลาย

นักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
กระโปรงผ า สี กรมท า ไม มีล วดลาย ทรงเอ แยกสี่ ชิ้ น ยาวคลุมเขาหรือยาวเลยเขาลงมาไมเกิน 5 นิ้ว
(กางเกงเหมือนกับนักศึกษาชาย ใสคูกับเสื้อฝกงาน) เสื้อเชิ้ต ผาเรียบขาว ไมบางจนเกินควร ผาอกตลอด ไมมี
สาบ กระดุมโลหะแบบของวิทยาลัยฯ 5 เม็ด ไหลไมตกแขนสั้นเหนือขอศอก 3 ซม. ติดเข็มวิทยาลัยฯ ที่อก
ดานขวา ปกชื่อ สกุล แผนกวิชา สีน้ําเงิน ที่อกดานซาย ขนาดตัวอักษร 1 ซม. เข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3.5 ซม.
หัวเข็มขัดเปนโลหะตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด รองเทาใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา สนสูงไมเกิน 2 นิ้วครึ่ง
ไมนอยกวา 1 นิ้ว ไมสวมถุงเทา
2. เครื่องแบบนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.

เครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.
กางเกงขายาว ผาเรียบสีกรมทา ไมมีจีบ ปลายขายาวเพียงตาตุม ปลายขาเมื่อวัดโดยรอบไมเกิน 50 ซม.
กระเปาดานขางทั้งซายขวาเจาะทางดิ่งขนานกับลําตัว กระเปาหลัง 2 ใบ ไมมีฝาปด และขอบเอวมีหู สําหรับ
รอยเข็มขัด ขนาด 1 ซม. จํานวน 7 หู ไมฟอกสีหรือทําใหผิดไปจากสีเดิมเสื้อเชิ้ต ผาเรียบสีขาวไมมีลวดลายคอ
ปกแบบเชิ้ตตั้ง ผาอกตลอดทําเปนสาบตลบเขาขางในกวาง 3.5 ซม. ติดกระดุมลักษณะแบนสีขาว ขนาดเสน
ผา นศู นย กลาง ไม เกิ น 1 ซม. ไหลไมตก แขนยาวเสมอข อมือ ไมมีส าบหรื อมี จีบ หลัง มีกระเปาติดอกเสื้อ
ดานซาย ขนาดพอเหมาะกับ ขนาดเสื้อ 1 ใบ ติดป ายชื่ อ สกุล ที่อกดานซาย เหนือกระเปาตัวอักษรสีขาว
พื้ น สี ดํา ทํ า จากโลหะหรื อพสาติ กแข็ ง เนคไทสี แดงมีตราเสมากระทรวงศึกษาธิการ พรอมชื่ อวิทยาลัย ฯ
อยูดานลางเข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3.5 ซม. หัวเข็มขัดเปนโลหะตามแบบที่วิทยาลัยกําหนดรองเทาใชรองเทา
หุมสน หนังหรือผาใบชนิดผูกเชือก ไมมีลวดลาย สีดําถุงเทาฝายใยสังเคราะห สีดําเรียบ ไมมีลวดลาย

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.
กระโปรง ผ าสี กรมท า ไม มีล วดลาย ทรงเอ แยกสี่ ชิ้น ยาวคลุมเขาหรือยาวเลยเขาลงมาไมเกิน 5 นิ้ว
(กางเกงเหมือนกับนักศึกษาชาย ใสคูกับเสื้อฝกงาน) เสื้อเชิ้ต ผาเรียบสีขาว ไมบางจนเกินควร ผาอกตลอด ไมมี
สาบ กระดุมโลหะแบบของวิทยาลัยฯ 5 เม็ด แขนยาวเสมอขอมือ ติดเข็มวิทยาลัยฯ ที่อกดานขวา ติดปาย
ชื่ อ สกุ ล ที่ อ กด า นซ า ย ตั ว อั ก ษรสี ข าว พื้ น สี ดํ า ทํ า จากโลหะหรื อ พสาติ ก แข็ ง เนคไทสี แ ดงมี ต ราเสมา
กระทรวงศึกษาธิการ พรอมชื่อวิทยาลัยฯ อยูดานลางเข็มขัดหนังสีดํา กวาง 3.5 ซม. หัวเข็มขัดเปนโลหะตาม
แบบที่วิทยาลัยกําหนด รองเทาใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา สนสูงไมเกิน 2 นิ้วครึ่ง ไมนอยกวา 1 นิ้ว ไมสวม
ถุงเทา
3. เครื่องแบบพลศึกษา
นักศึกษาชาย
- กางเกงวอรมขายาวสีดํา , สีกรมทา
- เสื้อพลศึกษาตามแบบของวิทยาลัย
- รองเทา ถุงเทา ใหเหมือนเครื่องแบบปกติ
นักศึกษาหญิง
- กางเกงวอรมขายาวสีดํา , สีกรมทา
- เสื้อตามแบบวิทยาลัย
- รองเทาผาใบสีขาว ถุงเทาสีขาว

4. เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.(ชาย – หญิง)
ใชเสื้อคอฮาวาย แขนสั้นไมเกินขอศอก ที่อกเสื้อปกชื่อ สกุล และแผนก สีขาว กระเปารวม 3 กระเปา
ที่อกซาย 1 กระเปา และดานลางซายขวา ขางละ 1 กระเปา ปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง ไมพนสีหรือ
สกรีนรูปใด ๆ บนเสื้อฝกงาน
สาขางานยานยนต สาขางานไฟฟากําลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส สีกรมทา

5. เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวส.(ชาย – หญิง)
ใชเสื้อคอฮาวาย แขนสั้นไมเกินขอศอก ที่อกเสื้อปกชื่อ สกุล และแผนก สีเหลืองทอง กระเปารวม 3
กระเปา ที่อกซาย 1 กระเปา และดานลางซายขวา ขางละ 1 กระเปา ปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง ไมพน
สีหรือสกรีนรูปใด ๆ บนเสื้อฝกงาน
เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต สีเทา

เครื่องแบบฝกงานชางอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. อิเล็กทรอนิกและไฟฟากําลัง สีน้ําตาล

6. ทรงผม
นักศึกษาชาย ปวช. รองทรงสูง ดานขางเกรียน ดานบนยาวไมเกิน 5 เซนติเมตร ไมไวหรือกันจอน ไมหวี
แสกกลางไมไวหนวดเครา
นักศึกษาชาย ปวส. รองทรงสูง ดานบนยาวไมเกิน 7 เซนติเมตร ขางเปด ไมไวหรือกันจอน ไมหวีแสก
กลางไมไวหนวดเครา
นักศึกษาหญิง ปวช. , ปวส. ตัดสั้นใหเสมอกันแบบนักเรียน ถาไวผมยาวก็ใหตัดเสมอกัน และจะตอง
รวบผูกโบวสีดํา , ขาว , น้ําเงิน , หรือน้ําตาลเทานั้น
หมายเหตุ นักศึกษาที่เขามาในวิทยาลัยฯ จะตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาติดตัวอยูเสมอและตองแตงกาย
ตามที่กําหนดไวในระเบียบ เสื้อขาวตองยัดใสในกางเกงหรือกระโปรงใหเรียบรอยมองเห็นหัวเข็มขัด

หมวดที่ 6
การเขารวมกิจกรรม
1. การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
1.1 นักเรียน นักศึกษาจะตองมาวิทยาลัยใหทันเวลาการเขาแถว เพื่อรวมกิจกรรมหนาเสาธง
วิทยาลัยจะใหสัญญาณการเขาแถงดังนี้
- เวลา 07.45 น. ใหสัญญาณ เปดเพลงมารชวิทยาลัยการอาชีพชนแดนและจัดแถวให
เสร็จหลังจากเพลงจบ
- เวลา 08.00 น. ที่บริเวณประตูเขา ครูเวรจะกักนักเรียน นักศึกษาที่มาไมทันเขาแถว
หลังจากพิธีการหนาเสาธงเรียบรอยแลว ครูที่ปรึกษาจะพบนักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบ
ความเรียบรอย และบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่ไมเขาแถว นักเรียน นักศึกษาที่แตง
กายผิดระเบียบ
1.2 นักเรียน นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงอยางนอย 60 เปอรเซ็นตของเวลาการเขา
แถวทั้งหมด และนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาการเขาแถวนอยกวา 60 เปอรเซ็นต จะตองไปรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามความเหมาะสม ในกรณีที่ฝนตกใหนักเรียน นักศึกษาเขาแถวที่อาคารโดมเอนกประสงค หรือ
หนาชั้นเรียน หรือหนาหองเรียนที่จะเรียนในคาบที่ 1 อยางเปนระเบียบปฏิบัติเสมือนเขาแถวหนาเสาธง
2. การเขารวมกิจกรรมกีฬาสีภายใน และกิจกรรมชุมชน
นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะตองสังกัดในคณะสีตามที่กําหนด และหากมีกิจกรรมที่ตองอาศัยความ
รวมมือจากคณะสีในการเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดขึ้น หรือชุมชน นักเรียน นักศึกษาตอง
ใหความรว มมือและจะตองมีเวลาเขารว มกิจ กรรมอยางนอย 60 เปอรเ ซ็นต หากพบวามีเวลาไม ถึง 60
เปอรเซ็นต จะตองไดรับการซอม
3. กิจกรรมวันสําคัญ หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยดําเนินการจัดหรือกําหนดขึ้น
นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยดําเนินการจัดหรือกําหนดขึ้นใหนักเรียน
นักศึกษาเขารวม เชน วันสุนทรภู วันวิทยาศาสตร วันคริสตมาส หรืออบรมใหความรูตางๆ หากไมเขารวมมือ
ถือวาจงใจฝาฝนระเบียบ เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเจ็บปวย ไมสามารถเขารวมไดใหแจงผูจัดงานหรือครูที่
ปรึกษาใหทราบในวันดําเนินกิจกรรม หรือแจงกอนลวงหนา

หมวดที่ 7
เบ็ดเตล็ด
1. การทําความเคารพ แนวปฏิบัติ
1.1 เมื่อครูหรือผูใหญเดินผานนักเรียน นักศึกษา จะตองทําความเคารพ โดยการยืนตรง หรือยกมือ
ไหวในลักษณะสํารวม คอมตัวดวยกิริยาอันนอบนอม
1.2 ในกรณี ที่นักเรีย น นักศึกษาเดินสวนทางกั บครู ไมวาจะอยูระหวางขึ้น ลงบั นได ใหนักเรีย น
นักศึกษายืนตรงยกมือไหวทําความเคารพ ยกเวนในกรณีที่มือถือสิ่งของอยูยืนตรงไมเดินสวนทางครู โดยหลบ
ใหครูไปกอน
1.3 นักเรียน นักศึกษาพบครูในที่สาธารณะหรือ นอกวิทยาลัยการอาชีพชนแดนใหนักเรียนนักศึกษา
ทักทายหรือยกมือไหวทําความเคารพตามโอกาสและสถานที่
2. กรณีที่นักเรียนนักศึกษามีคาบเรียนวางเนื่องจากครูติดราชการ หรือลา แนวปฏิบัติ
2.1 หามนักเรียน นักศึกษาสงเสียงดังรบกวน หรือสรางความรําคาญหองขางเคียง
2.2 ใหนักเรียน นักศึกษา คนควาที่หองสมุด หรือหอง ICT หรือนําหนังสือมาอาน หรือทําการบาน
2.3 หามเลนกีฬา ดนตรีอันเปนการสรางความรําคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน
3. เครื่องมือสื่อสาร / โทรศัพทมือถือ
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนอนุโลมใหสามารถนําโทรศัพทมือถือเขามาใชในบริเวณวิทยาลัยการอาชีพ
ชนแดนได แตหามเปดเครื่องมือสื่อสารในขณะที่มีการเรียนการสอน ในระหวางเรียนมีเสียงโทรศัพทดังขึ้นให
ครูผูสอนยึดโทรศัพทมือถือ พรอมเขียนชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น แผนกวิชา บันทึกสงงานปกครอง
การรักษาวินัย และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาเพื่อหักคะแนน ซึ่งงานปกครอง
การรักษาวินัย และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา จะยึดไวเปนเวลา 5 วัน เมื่อครบ
กําหนด 5 วันแลวใหนักเรียน นักศึกษาพาผูปกครองมาเซ็นรับโทรศัพทมือถือคืนได
4. อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
หามนําอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน หรือ
ในหองเรียนโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากฝาฝนวิทยาลัยการอาชีพชนแดนจะดําเนินการลงโทษตามที่
กําหนดไว

5.การยายสถานศึกษา
เมื่อนักเรียน นักศึกษาประพฤติผิดระเบียบขอบังคับของวิทยาลัยการอาชีพชนแดนถูกหักคะแนนครบ
80 คะแนน คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา จะรายงานผลไปรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
กอนสอบปลายภาค 3 วัน ตัดสิทธิ์ในการสอบปลายภาคทุกรายวิชา จากนั้น ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
ชนแดนจะเชิญผูปกครองมาแจงรับทราบพฤติกรรมการกระทําความผิด และใหดําเนินการยายสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
( นายเอนก ชินบุตร )
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

กระบวนการ และขั้นตอนการพิจารณาโทษนักเรียน/นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบฯ
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

กระทําผิดครั้งแรก

กระทําผิดอีก

กระทําผิดบอยครั้ง

กระทําผิดวินัย
รายแรง

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

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

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
- วากลาวตักเตือน
- ทํากิจกรรม
- ทําทัณฑบน

ลักษณะผิดวินัย
รายแรง

ศาลพิพากษา / กระทําความผิดทางอาญา

พักการเรียน
ทันที

- ประกันตัวออกมา
- รอลงอาญา

ถาประสงคจะเขาศึกษา
ตอ ผูปกครอง ตองทํา
บันทึกทําทัณฑบนไว
กับทางวิทยาลัย

