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ระเบียบทรงผมของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

 

                     

                       ชาย ด้านหน้า            ชาย ด้านข้าง            ชาย ด้านหลัง 
 

                         

                      หญิง ด้านหน้า           หญงิ ดา้นข้าง             หญิง ดา้นหลัง 

 

ระเบียบทรงผมของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

  
 

                    

                        ชาย ด้านหน้า          ชาย ด้านข้าง            ชาย ด้านหลัง 
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

 
 

                                    ชุดนักเรียนชาย – หญิง                                    ชุดฝึกอาชีพ 
 

                                               
 

 
 

ชุดลูกเสือชาย – หญิง 
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ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

 

ชุดนักศึกษาชาย – หญิง 
 

       
 
 

 

ชุดฝึกงานชาย – หญิง 
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งานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา… 
งานทะเบียนวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มีหน้าที่ในการจัดท าระเบียนประวัติ ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) 

ตลอดจนออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและความประพฤติ และสภาพนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียน  
นักศึกษาโดยตรง จึงจัดบริการต่าง ๆ ไว้อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 

1.  บริการออกบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
2.  บริการรับลงทะเบียน ได้แก่ การลงทะเบียนวิชาเรียน การเปลี่ยน การถอน การเพ่ิม รายวิชาเรียนการเรียน

การสอบแก้ตัว การสอบเทียบความรู้ (ตูประกาศของวิทยาลัยฯ ประกอบเป็นเรื่อง ๆ ไป) 
3.  บริการรับลงทะเบียนรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
4.  บริการรับเรื่องการลาพักการเรียน การขอกลับเข้าเรียน และการลาออก 
5.  บริการรับลงทะเบียนการเรียน เพ่ือสอบปรับระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น (Regrade) 
6.  บริการออกเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ใบรับรองการศึกษา ใบระเบียน

แสดงผลการเรียน (รบ.1) ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 
7.  บริการรับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
8.  บริการสอบถามหรือขอดูผลการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
9.  เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียนประวัติของนักเรียน นักศึกษา 
10.จัดเก็บประวัติระเบียบนักศึกษาไว้ตลอดชีพ 

 

ข้อปฏิบัติเม่ือมาขอรับบริการและติดต่อกับงานทะเบียน 
1.  นักเรียน นักศึกษา ต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้แต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย ทุกครั้งที่มาติดต่อ 
2.  น าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา มาแสดงด้วยทุกครั้ง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วแจ้งชื่ อสกุล

สาขาวิชาที่เรียน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษาท่ีจบ 
3.  ติดต่อล่วงหน้า 3-7 วัน ในกรณีที่ต้องการขอหลักฐานการศึกษาทุกประเภท 
4.  ปฏิบัติตามก าหนดเวลาของวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 
5. ใบแจ้งความกรณี คัด รบ. ใหม ่
 

สรุปขั้นตอนในการลงทะเบียน 
 

1. เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนประกอบด้วย 
 

ส าหรับงานทะเบียน 
1.1 บัตรลงทะเบียน 

ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
1.2 บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
1.3 เงินส าหรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน (ไปฝากเงินกรณีช าระผ่านธนาคาร) 
1.4 ให้มาลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
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2.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน  
 

ส่วนของวิทยาลัย    ส่วนของนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 

                                                                                   
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

                                                                                   
 
 

                                                                                                               

                                                                                   
 
 

 
 

 

 
3. เอกสารที่ให้นักเรียน นักศึกษา 

3.1 บัตรลงทะเบียนเรียน 
3.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 
 
 

1. งานหลักสูตร และแผนกส่งรายวิชาตามแผน 

2. การเงินก าหนดค่าลงทะเบียนเรียน 

   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และระยะเวลาการช าระเงิน 

3. การเงินพิมพ์สรุปการช าระเงิน 

4. งานปกครองพิมพ์สรุป 

การตรวจเครื่องแต่งกาย, ทรงผม 

5. งานครูที่ปรึกษา พิมพ์รายงานการลงทะเบยีน 

และก ากบัตดิตามการลงทะเบียน 

6. งานทะเบียน พิมพ์รายงานและสรุปการลง 

ทะเบียน รายงานแจ้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  

ที่ไม่มาลงทะเบียน 

ที่ไม่ลงทะเบยีน

1. นักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลดพิมพ์สลิป 

พร้อมรายวิชา และค่าใช้จ่าย 

2. ช าระเงินผ่านธนาคาร 

3. พบงานปกครองในวันลงทะเบียน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย, ทรงผม 

4. พบท่ีปรึกษา วัน Home Room แรก 

5. พิมพ์บัตรลงทะเบยีนที่สมบรูณ ์(ผ่าน) 

และไม่สมบูรณ์ (ไมผ่่าน) 
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หมายเหตุ : 
1.  ฉบับส าหรับนักเรียนนักศึกษาต้องเก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อยและเมื่อถึงก าหนดเปิดภาคเรียนให้น ามาเข้า     

ชั้นเรียนตามรายวิชาในตารางเรียนและให้อาจารย์ประจ าวิชาลงนามเป็นหลักฐานจนครบทุกรายวิชาเพ่ือส่ง
มอบคืนงานทะเบียนต่อไป 

2.  ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่วิทยาลัยฯ ออกให้เพ่ือแสดงว่านักเรียน นักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ    
ไว้เรียบร้อยแล้ว นักเรียน นักศึกษาจะต้องเก็บรักษาไว้จนสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือเป็ นหลักฐานแสดง        
ต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 

 

เร่ืองต่าง ๆ ที่นักเรียน นักศึกษา ควรทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
1. การเป็นนักเรียน นักศึกษา 

ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ถูกต้องแล้ว 
ตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

งานทะเบียน จะออกบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ให้บัตรประจ าตัวนี้มีอายุไม่เกิน3 ปี ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวช. และไม่เกิน 2 ปี ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร ระดับ ปวส. 

 

 
 
 
 
 

2. การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา 
การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา มี 2 กรณี กล่าวคือ 
2.1 พ้นสภาพไปเอง 

2.1.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1.2 ลาออก 
2.1.3 ถึงแก่กรรม 

2.2 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพ 
2.2.1 ขาดการเรียนติดต่อกัน 15 วัน 
2.2.2 ไม่มาติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
2.2.3 ประพฤติฝุาฝืน กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงของวิทยาลัยฯ 
2.2.4 ต้องโทษคดีอาญา 
2.2.5 ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ผู้เข้าเรียน ต้องมีความประพฤติ

เรียบร้อย ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งมีผู้ปกครองที่เชื่อถือรับรองได้เป็นต้น 
โดยประกาศของสถานศึกษา 

2.3 พ้นสภาพนักศึกษา 
ตามระเบียบว่าด้วยการประเมิน ผส ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

2.3.1 เมื่อเรียนครบ 2 ภาคเรียน ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 1.50 

...นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา น าติดตัวอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่นักศึกษาอยู่ใน

วิทยาลัยฯ และต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่มาติดต่อกับวิทยาลัยและเข้าสอบ… 
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2.3.2 เมื่อเรียนครบ 4 ภาคเรียน ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 1.75 
2.3.3 เมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียน ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 1.90 

        ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน โดยประกาศของสถานศึกษา 
 

3. การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 การลงทะเบียนรายวิชาเรียน 
3.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
3.3 การลงทะเบียนสอบเทียบความรู้และประสบการณ์ 

 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 
นักเรียน นักศึกษาต้องดูประกาศวิทยาลัยฯ และติดต่อสอบถามจากงานทะเบียนก่อนและปฏิบัติ ดังนี้ 
 4.1 นักเรียน นักศึกษา จะต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งเตรียมเงิน      

มาช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา 

 4.2  ต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษามาแสดงด้วย 
 4.3  ในแต่ละภาคเรียนนักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้ตามแผนการ

เรียนของแต่ละสาขาวิชา ที่จัดไว้ให้เรียนแต่ละภาคเรียน แต่ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 35 คาบ ในภาคเรียน
ปกต ิโดยกรอกแบบบัตรลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ชัดเจนสมบูรณ์ครบถ้วนและต้องได้รับความเห็นชอบ
และลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ฝุายปกครอง 

 4.4  ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ตามวัน เวลาที่วิทยาลัยฯ  ก าหนดนักเรียน 
นักศึกษา สามารถลงทะเบียนล่าช้าได้ ภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่
วันเปิดภาคเรียนปกติ หรือไม่เกิน 5 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ในกรณีนี้นักเรียน นักศึกษา  
ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะจะเกิดผลเสีย 3 ประการ กล่าวคือ วิทยาลัยฯ จะต้องเสียเวลาและต้องจัด
เจ้าหน้าที่ในการขยายเวลาลงทะเบียนมากขึ้นกว่าที่ควร ผู้ลงทะเบียนเองจะต้องเสียค่าปรับลงทะเบียน
ล่าช้าเป็นเงิน 50 บาท และนักเรียน นักศึกษาอาจเผลอลืมลงทะเบียนจนเป็นเหตุให้พ้นสภาพนักเรียน 
นักศึกษา) 

 4.5  โดยปกติวิทยาลัยฯจะก าหนดวัน เวลา ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียนถัดไปและจะประกาศ
แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ทราบที่งานทะเบียน 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถมาเรียนได้ต้องมาติดต่องานทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักเรียน

นักศึกษาไว้ และต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1  มาติดต่อตามวันเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนดเปิดให้ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนปกติ

หรอื 10 วัน ส าหรับภาคฤดูร้อน 
5.2  ต้องช าระค่ารักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา เป็นเงิน 100 บาท 
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6. การขอผ่อนผันช าระค่าลงทะเบียน 
6.1 ต้องน าผู้ปกครองมาเขียนค าร้องตามแบบของวิทยาลัยฯ ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ที่งานทะเบียน           

(ส าหรับนักเรียนที่อายุ 25 ปีแล้วจะน าผู้ปกครองมาหรือไม่ก็ได้) ตามวันเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนดเปิดรับ
ลงทะเบียน 

6.2  ขอผ่อนช าระได้เฉพาะค่าลงทะเบียนรายวิชาเรียนเท่านั้น 
6.3  การผ่อนผันช าระแบ่งออกได้เป็น 2 งวด และการช าระเงินงวดสุดท้ายต้องช าระให้เสร็จสิ้น 

7. การเปลี่ยน การถอน และการเพิ่มรายวิชา 
เมื่อนักเรียน นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชาในภาคเรียนปกติภาค

นั้น ๆ ไปแล้วก็ตาม นักเรียน นักศึกษายังสามารถขอลงทะเบียน ขอเปลี่ยน ถอน หรือ เพิ่มรายวิชาในภาคเรียนนั้นได้อีก
แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

7.1 การขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วต้องกระท าภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนปกติหรือ
ภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

7.2  การถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนปกติหรือภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน การถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลา วิทยาลัยฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป 

7.3  การเพ่ิมรายวิชา ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 7.1 ทั้งนี้ รายวิชาที่ขอลงทะเบียนเพ่ิม ต้องมีเวลาเรียนไม่ตรงกัน
กับรายวิชาที่ลงทะเบียนมาแล้ว 

 
 

       **อนึ่ง การเปลี่ยน การถอน หรือการเพิ่มรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 
    และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 

8. การเรียนเพื่อสอบปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงข้ึน (Regade) 
แนวทางการปฏิบัติ 
8.1 ต้องมาลงทะเบียนตามวัน เวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด หรือไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนปกติหรือ 

ไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
8.2 ต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้างาน พัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้างานปกครอง 
8.3 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้น จะต้องมีเวลาเรียนไม่ตรงกับรายวิชาเรียนที่ลงทะเบียนเรียนได้แล้วในภาคเรียน

ปกต ิ
 

เงื่อนไข : 
1.  ต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 1 
2.  ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกจะเรียนรายวิชานั้นหรือเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้  (ระบุให้ชัดเจน    

ว่าเรียนแทนรายวิชาใด) 
3.  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ถ้าเป็นการเรียนแทนต้องได้ระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 
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4.  ถ้าเป็นการเรียนซ้ าหรือเรียนแทนแล้ว และสอบได้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) ให้ถือว่าได้ระดับผลการเรียน 1
ตามเดิมยกเว้น กรณีสอบตกเพราะเหตุทุจริต 

5.  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จะท าได้เมื่อสอบได้ระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป และนับจ านวน
หน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว ส าหรับรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

 
 

  *** การเรียนเพื่อสอบปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Regade) นักเรียน นักศึกษา ควรกระท าอย่างยิ่งในกรณี 
        ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อย เพื่อศึกษาต่อหรือสมัครงาน *** 
 

 
9. การขอลาพักการเรียน 

9.1 การลาพักการเรียน ขอลาพักการเรียนได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
9.1.1  ได้รับทุนให้ไปศึกษาหรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือ

กรณีอ่ืนอันควรแก่การส่งเสริม 
9.1.2  เจ็บปุวยต้องพักรักษาตัวตามค าแนะน าของแพทย์ 
9.1.3  เหตุจ าเป็นอื่น ๆ ที่วิทยาลัยฯ เห็นสมควร 
9.1.4  ขอลาพักการเรียนติดต่อกันได้ไม่เกิน 1 ปี 
9.1.5  การลาพักการเรียนให้ผู้ปกครอง มาติดต่อกับงานทะเบียนของวิทยาลัยพร้อมแสดงหลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
9.1.6  เมื่อพ้นก าหนดเวลาขอพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน ให้ติดต่องานทะเบียนของวิทยาลัย  

เพ่ือยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันพ้นก าหนด หากพ้นจากเวลา  
ที่ก าหนดนี้ ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย 

 
10. ขอกลับเข้าเรียน 

ผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือถูกสั่งพักการเรียน ถ้าประสงค์จะกลับเข้าเรียนต้องยื่นค าร้องขอกลับ
เข้าเรียน ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เมื่อวิทยาลัยอนุญาตจึงกลับเข้าเรียนได้หากมา
ติดต่อหลังพ้นก าหนด 1 ปี ต้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนใหม่ จึงจะกระท าการโอนผลการเรียนได้ 
11. การลาออก 

ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่มาท าสัญญาวันมอบตัวของนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ยื่นค าร้องต่องาน
ทะเบียน และรับรองการลาออกของนักเรียน นักศึกษา 
12. การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิ์ในการสอบ 

ในภาคเรียนหนึ่ง ๆ นักเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนเต็ม
ส าหรับรายวิชานั้น จึงมีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชานั้น ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย วิทยาลัยฯ จะพิจารณาผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป 
13. การขออนุญาตเลื่อนการสอบ 
นักเรียน นักศึกษา จะกระท าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

13.1  ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวยระหว่างสอบ หรือก่อนสอบ 
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13.2  ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
13.3  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม หรือร่วมกิจกรรมอ่ืน โดยที่วิทยาลัยฯ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
13.4  ให้ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน เพ่ือวิทยาลัยฯ พิจารณายินยอมก่อนวันท าการสอบ 3 วัน หากปรากฏว่า

นักเรียน นักศึกษาคนใดไม่เข้าสอบปลายภาค และไม่มีหลักฐานการอนุญาตเลื่อนการสอบนักเรียน 
นักศึกษาผู้นั้น ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ขาดสอบ และต้องช าระค่าหน่วยกิตในรายวิชานั้น   
ตามวัน เวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

14. การสอบแก้ตัว 
(เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ปวช.) 
ถ้านักเรียน นักศึกษา รายใด สอบรายวิชาใด ๆ ได้ระดับผลการเรียน 0 ให้ติดต่องานทะเบียนเพ่ือขอสอบแก้ตัว 

(สอบซ่อม) ภายในวันเวลาที่ก าหนด ได้จ านวน 1 ครั้ง และรายวิชาที่สอบแก้ตัว จะได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน 1 
ให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ที่งานทะเบียน ตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยฯ ก าหนด และต้อง

พบครูประจ าวิชาเพ่ือลงนามอนุญาตให้สอบแก้ตัว 
15. การขอเรียน 

ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาได้ระดับคะแนนผลการเรียนรายวิชาใด ๆ ขส ขร. กพ ท. มท. และสอบแก้ตัวไป    
1 ครั้งแล้วไม่ผ่าน จะต้องท าการเรียนรายวิชานั้น โดยยื่นค าร้องขอเรียนซ้ าที่งานทะเบียน ภายในวัน เวลา ที่ก าหนด
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องมีเวลาเรียนไม่ตรงกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาเรียนแล้วในภาคเรียน 
16. การสอบเทียบความรู้ 
  นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครสอบเทียบความรู้ ในรายวิชาที่วิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาเรียน   
แต่ให้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียน ตามวันเวลาที่ก าหนด ซึ่งทางวิทยาลัยฯ จะเปิดสอบเทียบความรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
หากสอบเทียบความรู้ไม่ผ่าน จะขอสอบแก้ตัวในภาคเรียนถัดไปก็ได้ โดยต้องยื่นค าร้องขอตามระเบียบ 

ให้นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนสอบเทียบความรู้ไปพร้อม ๆ กันกับการลงทะเบียนเรียนปกติ และช าระเงิน
หน่วยกิตละ 20 บาท เมื่อพร้อมจะสอบแล้ว ให้มาช าระค่าหน่วยกิตหน่วยละ 10 บาท จึงจะสอบเทียบความรู้ได้ 
17. การจบหลักสูตร 

ระดับ ปวช. (หลักสูตร พุทธศักราช 2562) 
1. ต้องสอบได้รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาชีพ และหมวดเลือกวิชาเสรี ครบตามจ านวนรายวิชาและ

หน่วยกิต ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสม ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร แต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
     2.1 สาขาวิชาช่างยนต์   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
     2.2 สาขาวิชาช่างจักรยานยนต์ฯ  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

 2.3 สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.5 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.6 สาขาวิชาบัญชี    ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 2.8 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 



 หนา้ 11 

 

3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.00 
4. ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด และผ่านการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคเรียน 
5. ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส าหรับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ต้องสอบผ่านมาตรฐานฝีมือ จากคณะกรรมการทดสอบ มาตรฐาน 

ฝีมือท่ีได้ จากก่อตั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้ 
    6.1 ส่งสมุดรายงานการปฏิบัติในสถานประกอบการครบตามท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    6.2 สอบผ่านการสอบกลางหลักสูตร (interim) เมื่อนักเรียนเรียนผ่านไปแล้ว 3 ภาคเรียน 
    6.3 สอบผ่านการสอบปลายภาคหลักสูตร (Final) เมื่อนักเรียนเรียนผ่านไปแล้ว 6 ภาคเรียน 
 

ระดับ ปวส. (หลักสูตรพุทธศักราช 2563) 
1. สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาชีพและหมวดเลือกวิชาเสรี ครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

2. ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วน ตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
   2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 

     2.2 สาขาวิชาไฟฟูา    ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
  2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต 
 

3. ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ต้องสอบผ่านมาตรฐานฝีมือในประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เรียนให้สอบ    
แก้ตัวได้ 2 ครั้ง แต่ละครั้งภายใน 3 เดือน นับแต่วันประกาศผลสอบ 
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งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการเรียน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 

 1. ความหมายของตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

  4 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

  3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  3 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

  2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

  2 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

  1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 

  1 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 

  0 หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

 2. ระดับผลการเรียนที่แสดงเป็นตัวอักษร 

  ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า 

    ร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

  ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี 

    เหตุผลสมควร 

  ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร 

  ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 

  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในก าหนด 

  ถ.พ. หมายถึง  ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน 

  ท. หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ท า 

  ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและหรือไม่ส่งงาน 

    อันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชา ตามก าหนดด้วยเหตุจ าเป็นอันสุดวิสัย 

  ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ 

    ภายในภาคเรียนถัดไป 

  ผ. หมายถึง  ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดและผ่านการประเมิน 

  ม.ผ. หมายถึง  ไม่ผ่านการประเมินผลการท ากิจกรรม 

  ม.ก. หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 3. การให้ระดับผลการเรียนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  ผ่าน  หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

  ไม่ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

 4. การแก้ระดับผลการเรียน 0 และ ม.ส. 

  4.1)  ได้รับผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า(0) ให้สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้งภายในวันที่สถานศึกษาก าหนด 

  4.2) ได้รับผลการเรียน ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินทุกครั้ง และหรือไม่ส่งงานอันเป็น

ส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดด้วยเหตุผลอันจ าเป็นสุดวิสัย 

  4.3) ได้รับผลผลการเรียน 0 เนื่องจาก ข.ร., ข.ป., ข.ส., ถ.ล., ถ.พ., ท., ม.ท. ให้ลงทะเบียนเรียน 

รายวิชานั้นใหม่ 

  4.4) ได้รับผลการเรียน ท. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นใหม่ และถูกตัดคะแนนความประพฤติ   

ตามระเบียบวิทยาลัย 
  

 5. การตัดสินจบหลักสูตร 

  5.1) มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ทุกรายวิชา 

  5.2) ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

  5.3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

5.4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนส าหรับนักเรียนทวิภาคีเข้าร่วม

กิจกรรมสถานประกอบการ 

  5.5) นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา   

ตามโครงสร้างของหลักสูตร และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เท่านั้น 
 

 6. การขออนุญาตเลื่อนประเมิน 

  นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน เวลา ที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด 

 หรือสถานศึกษาก าหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได้กรณีต่อไปนี้ 

  6.1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวยระหว่างหรือก่อนประเมินสรุปผลการเรียน 

  6.2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 

  6.3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ

อย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ นักเรียนที่ประสงค์    

ขอเลื่อนการประเมิน ต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการประเมิน    

ไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระท าได้สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
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 7. การโอนผลการเรียน 

  นักเรียนที่จะขอโอนผลการเรียนให้ยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียน ได้ที่งานวัดผลและประเมินผลภายใน

สัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละภาคเรียน หลักฐานที่ใช้ในการโอนผลการเรียนคือ ใบ ร.บ. ฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2563 

 1. ความหมายของตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

  4  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

  3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  3  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

  2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 

  2  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

  1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 

  1  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 

  0  หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
 

 2. ระดับผลการเรียนที่แสดงเป็นตัวอักษร 

 ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า

ร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

 ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 

  ข.ส. หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร 

  ถ.ล. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 

  ถ.น. หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในก าหนด 

  ถ.พ. หมายถึง  ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน 

  ท.  หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายให้ท า 

 ม.ส. หมายถึง  ไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและหรือไม่ส่งงาน    

อันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชา ตามก าหนดด้วยเหตุจ าเป็นอันสุดวิสัย 

 ม.ท. หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์

ภายในภาคเรียนถัดไป 

  ผ.  หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดและผ่านการประเมิน 

  ม.ผ. หมายถึง ไม่ผ่านการประเมินผลการท ากิจกรรม 

  ม.ก. หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 3. การให้ระดับผลการเรียนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

  ผ่าน  หมายถึง  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

  ไม่ผ่าน หมายถึง  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

 4. การแก้ระดับผลการเรียน 0 และ ม.ส. 

  1) ได้รับผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า(0) ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับถ้าเป็น

วิชาเลือกอาจเรียนซ้ าหรือเรียนวิชาอ่ืนแทนได้ 

  2) นักศึกษาที่ได้รับผลผลการเรียน 0 เนื่องจากทุจริตให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ และตัดคะแนน      

ความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  3) ได้รับผลการเรียน ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินทุกครั้ง และหรือไม่ส่งงานอันเป็น   

ส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดด้วยเหตุผลอันจ าเป็นสุดวิสัย 
 

 5. การตัดสินจบหลักสูตร 

  1) มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป รายวิชาใดมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า(0) ถ้าเป็นรายวิชา

บังคับที่ก าหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานให้เรียนซ้ ารายวิชานั้นๆ      

ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ าหรือเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 

  2) ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างที่ก าหนด 

  3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนส าหรับนักศึกษาทวิภาคีเข้าร่วม

กิจกรรมสถานประกอบการ 

  5) นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนครบทุกรายวิชา   

ตามโครงสร้างของหลักสูตร และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เท่านั้น 
 

 6. การขออนุญาตเลื่อนประเมิน 

 นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนตามวัน เวลา ที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด

หรือสถานศึกษาก าหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการประเมินได้กรณีต่อไปนี้ 

  1) ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปุวยระหว่างหรือก่อนประเมินสรุปผลการเรียน 

  2) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 

  3) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษ   

อย่างอ่ืน โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
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  4) มีความจ าเป็นอย่างอ่ืนโดยสถานศึกษาหรือสถานประกอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็น

อย่างแท้จริง  นักศึกษาที่ประสงค์ขอเลื่อนการประเมิน ต้องยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานประกอบ    

ต่อสถานศึกษาก่อนการประเมินไม่น้อยกว่า 3 วัน หากไม่สามารถกระท าได้สถานศึกษาจะพิจารณา 

   เป็นรายๆ ไป 
 

 7. การโอนผลการเรียน 

  นักเรียนที่จะขอโอนผลการเรียนให้ยื่นค าร้องขอโอนผลการเรียน ได้ที่งานวัดผลและประเมินผลภายใน 

 สัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละภาคเรียน  หลักฐานที่ใช้ในการโอนผลการเรียนคือ ใบ ร.บ. ฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
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ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อพิจารณาการลงโทษ 

นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2563 
 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมจึงวางหลักเกณฑ์    
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพ่ือพิจารณาการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อพิจารณา
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2563” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
หัวหน้าสถานศึกษา หมายถึง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
รองหัวหน้าสถานศึกษา  หมายถึง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
หัวหน้างานปกครอง         หมายถึง  ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้างานปกครอง 
ครูปกครองวิทยาลัย  หมายถึง  ครูที่ท าหน้าที่งานปกครองวิทยาลัย 
ครูปกครองแผนก  หมายถึง  ครูที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนและนักศึกษา       

ในแผนกวิชา 
ครู      หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่สอนและมีหน้าที่ปกครองนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัย 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการปกครองวิทยาลัย  หมายถึง  คณะกรรมการผู้ควบคุมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่วิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง 
นักเรียน หมายถึง  ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
นักศึกษา หมายถึง  ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
ผู้ปกครอง หมายถึง  บิดา มารดาหรือบุคคลซึ่งได้รับนักเรียนหรือนักศึกษาได้ในปกครอง       

ตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
ว่ากล่าวตักเตือน หมายถึง  การที่นักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรงตามระเบียบวิทยาลัย  
การตัดคะแนนความประพฤต ิ หมายถึง  การตัดคะแนนนักเรียน หรือ นักศึกษาที่กระท าความผิดขัดต่อระเบียบ   

ของวิทยาลัยโดยนักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ 
30 คะแนน ใน 1 ภาคเรียน 

ท ากิจกรรม หมายถึง  การให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดโดยบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อวิทยาลัยและสังคม 
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  หมายถึง  การให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ   
ของวิทยาลัยหรือสังคม สมควรต้องปรับเปลี่ยนสถานศึกษา 

การลงโทษ หมายถึง  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติผิดหรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับ
ของวิทยาลัยหรือสังคม 

การกระท าความผิด หมายถึง  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผิดหรือฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับ      
ของวิทยาลัยหรือสังคม 

ท าทัณฑ์บน หมายถึง  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ
กรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือ ฝุาฝืน
ระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

สัญญากรณีพิเศษ หมายถึง  สัญญาที่กระท าข้ึน ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนหรือนักศึกษากับวิทยาลัย
โดยต้องได้รับพิจารณาอนุเคราะห์จากคณะกรรมการปกครองวิทยาลัยหรือ
หัวหน้างานปกครอง 

 

ข้อ 5. อ านาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติและการยึดหรือท าลายส่ิงของที่ผิดระเบียบของนักเรียน หรือนักศึกษา 
 5.1 ครู มีอ านาจ สั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา แต่ละคนที่กระท าความผิดได้ครั้งละ 5 คะแนน 
 5.2  ครูปกครองแผนก ครูปกครองวิทยาลัย หัวหน้างานปกครอง รองหัวหน้าสถานศึกษา หรือหัวหน้าสถานศึกษา  

มีอ านาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาแต่ละคนที่กระท าความผิดได้ไม่เกินครั้งละ          
10 คะแนน 

 5.3  หัวหน้างานปกครอง ครูปกครองวิทยาลัย ครูปกครองแผนก รองหัวหน้าสถานศึกษา หรือหัวหน้าสถานศึกษา   
มีอ านาจยึดหรือท าลายสิ่งของที่ผิดระเบียบในครอบครองของนักเรียน หรือนักศึกษา 

 

ข้อ 6. คณะกรรมการปกครองวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ คือ 
 6.1  พิจารณาเสนอตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละตั้งแต่ 10 คะแนน 
 6.2  พิจารณาเสนอระดับโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด 
  6.3  การประชุมพิจารณาโทษต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 
 6.4  เสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบของวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ           

เพ่ือพิจารณาการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
 

ข้อ 7. เกณฑ์การพิจารณาลงโทษการตัดสินความประพฤติและระเบียบการแต่งกาย ถือปฏิบัติตามระดับคะแนนดังนี้ 
 7.1   ถูกตัดคะแนน 5 หรือ 10 คะแนน ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 7.2 ถูกตัดคะแนน 15 คะแนน ท ากิจกรรม 60 ชั่วโมง 
 7.3 ถูกตัดคะแนน 20 คะแนน ท ากิจกรรม 90 ชั่วโมง และท าทัณฑ์บน 
 7.4  ถูกตัดคะแนน 25 คะแนน ท ากิจกรรม 120 ชั่วโมง 
 7.5  ถูกตัดคะแนน 30 คะแนน ท ากิจกรรม 150 ชั่วโมง 
 

ข้อ 8. ความผิดที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิทยาลัยก าหนดโดยปรับเปลี่ยนสถานศึกษาในความผิดดังต่อไปนี้ 
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 8.1  ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่นโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน 
 8.2  ความผิดอ่ืนใดซึ่งคณะกรรมการปกครองวิทยาลัยเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก ไม่ว่าจะเคยถูกตั ดคะแนน

ความประพฤติมาก่อนหรือไม่ 
 8.3   ยุยงหรือข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลัย หรือชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิต่างๆ  โดยมิชอบ 
 8.4  เป็นผู้น าในการซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท 
 8.5  เจตนาท าร้ายผู้อ่ืนหรือหมู่คณะด้วยอาวุธ 
 8.6  ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงและท าให้ชื่อเสียงวิทยาลัยเสียหาย 
 8.7  ถูกศาลตัดสินจ าคุกในคดีอาญา 
 8.8  มีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือวัตถุประสงค์การจ าหน่าย จ่ายแจก ฝิ่น กัญชา ยาบ้าเฮโรอีน หรือสารเสพติดอ่ืน ๆ 
 8.9  ขาดเรียนติดต่อกันนานเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยทราบ หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 8.10 ฝุาฝืนระเบียบวิทยาลัย และท าให้ชื่อเสียงวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง 
 8.11 ดูหมิ่น ก้าวร้าว ครู หรือบุคคลอื่น 
 8.12 ผลิต จ าหน่าย จ่าย แจก สื่อลามกอนาจาร 
 8.13 ผลิต จ าหน่าย จ่าย แจก พกพา ครอบครอง อาวุธผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น อาวุธปืน ระเบิด 
 8.14 ถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือการแต่งกายเกิน 30 คะแนนใน 1 ภาคเรียน 
 8.15 ถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือการแต่งกายภาคเรียนละ 30 คะแนน จ านวน 2 ภาคเรียน 
 8.16 ท าสัญญากรณีพิเศษกับวิทยาลัยมาแล้ว 
 8.17 ท าลายทรัพย์สินของวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่นโดยเจตนา 
 

ข้อ 9. ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ในความผิดดังต่อไปนี้ 
 9.1 บังคับ ขู่เข็ญ เรียกร้องทรัพย์สินหรือเงินของผู้อื่นหรือของเพ่ือนนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในและนอกวิทยาลัย 
 9.2  ร่วมชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ที่ขัดต่อระเบียบวิทยาลัย 
 9.3  ร่วมในกลุ่มหรือรวมกลุ่ม ซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท 
 9.4  กลุ่มรุมท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนได้รับบาดเจ็บ 
 9.5  พกหรือน าอาวุธผิดกฎหมาย เช่น วัตถุระเบิด เหล็กขูดชาร์ป สนับมือ แอบอ้างปลอมแปลงเป็นบุคคลอ่ืนหรือ

ปลอมแปลงเอกสาร 
 9.7  เคยถูกท าทัณฑ์บนมาแล้ว 1 ครั้ง 
 9.8  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
 9.9  ฝุาฝืนระเบียบหรือประกาศวิทยาลัย ท าให้ชื่อเสียงของวิทยาลัยเสียหาย 
 9.10  ขีดเขียน พ่น ข้อความและสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆ 
 9.11  ใช้วาจา หรือค าพูด หรือการกระท าใด ๆ ประชาสัมพันธ์ โฆษณาให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง 
 9.12  น ามาแสดงหรือสวมใส่หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัญลักษณ์ เครื่องแบบ โลโก้ของวิทยาลัยที่มิได้อนุญาตให้ใช้ 
 9.13  ขัดขืนหรือหลบหนีการจับกุม 
 

ข้อ 10. ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ในความผิดดังต่อไปนี้ 
 10.1  มั่วสุมในกลุ่มที่เล่นการพนัน หรือเป็นผู้ดูต้นทาง หรือมีอุปกรณ์การพนันไว้ในครอบครอง 
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 10.2   เสพสุราหรือของมนึเมา หรือมั่วสุมในกลุ่มที่มีการเสพย์ 
 10.3   มีอาวุธในครอบครองหรือพกพาของมีคม 
    10.4   ก่อการทะเลาะวิวาท ชกต่อย หรือใช้ก าลังประทุษร้ายร่างกายบุคคลอื่น 
 10.5   ประพฤติตนเป็นอันธพาลก่อความเดือดร้อนแก่บุคคลอ่ืน 
 10.6   ฝุาฝืนระเบียบหรือประกาศวิทยาลัย 
 10.7   ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมและรายงาน  

ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมให้วิทยาลัยลงโทษ 
 10.8   แอบอ้างชื่อวิทยาลัย ไปด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดหรืออาจเกิดความเสียหาย 

แก่ชื่อเสียงของวิทยาลัย 
 10.9   ให้การอันเป็นเท็จหรือกระท าการในลักษณะหลอกลวง 
 10.10 บังคับขู่เข็ญหรือชักชวนนักเรียนหรือนักศึกษา ให้หลบหนีการเรียนท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิทยาลัย 
 10.11 ปกปิดความผิดของเพ่ือนนักเรียนหรือนักศึกษา อันอาจท าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิทยาลัย 
 10.12 ใช้ให้บุคคลอื่น หรือรับใช้บุคคลอื่น เพ่ือท าการฝุาฝืนระเบียบ หรือประกาศของวิทยาลัย 
    10.13 เสพ ฝิ่น กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน สารกระตุ้น สารผสม หรือ สารเสพติดอ่ืน ๆ ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน โดยให้  

ผู้เสพย์ท าสัญญากรณีพิเศษไว้กับงานปกครองวิทยาลัย 
 10.14 มีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดไว้ในครอบครอง หรือน ามาเพ่ือแสดงหรือวัตถุประสงค์ใช้ประกอบการเสพย์ 
 10.15 แสดงพฤติกรรมชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสม 
  10.16 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองหรือ

บุคคลอื่น 
 10.17 น ามาเพ่ือแสดง หรือชม หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสื่อลามกอนาจาร 
 10.18 ตัดผม ซอยสไลด์ผม ดัดผม ต่อผม ใส่วิกผม ขัดต่อระเบียบวิทยาลัย 
 10.19 เจาะหูหรืออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยกเว้นนักเรียนและนักศึกษาหญิงอนุญาตให้เจาะหูข้างละ 1 รู 
 10.20 สัก หรือตกแต่งสีตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 

ข้อ 11. ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน ในความผิดดังต่อไปนี้ 
 11.1  แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพหรือหยาบคายต่อบุคคลอ่ืน 
 11.2   ท าให้เกิดรอยเปรอะเปื้อน ขีดเขียนในวิทยาลัย 
 11.3   ขัดค าสั่งครู สวม หรือตกแต่งเครื่องหมาย หรือเครื่องประดับท่ีมิใช่วิทยาลัยก าหนด 
 11.4   เข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควรแก่สภาพของนักเรียนหรือนักศึกษา 
 11.5   มั่วสุมในบริเวณท่ีสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร 
 11.6   สูบบุหรี่ในวิทยาลัย หรือที่สาธารณะ 
 11.7   ท าสีผม ท าสีเล็บ แต่งหน้า ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน นักศึกษา 
 

ข้อ 12. ความผิดที่ต้องว่ากล่าวตักเตือนหรือตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ในความผิดดังต่อไปนี้ 
 12.1  ไม่แสดงความเคารพครูในโอกาสที่พึงกระท า 
 12.2   หลบหนีการเรียน 
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 12.3   ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลอ่ืน 
 12.4   แต่งกายผิดระเบียบวิทยาลัย 
 12.5   ไว้หนวดเครา ผมยาวเกินกว่าสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา 
 12.6   ไม่พกบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
 12.7   กระท าความผิดใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดสถานเบา 
 

ข้อ 13. ขั้นตอนการปฏิบัติในการว่ากล่าวตักเตือนและตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้ 
 13.1  การว่ากล่าวตักเตือนในความผิดครั้งแรกตามข้อ 12 แจ้งหัวหน้างานปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร 
 13.2   ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน หรือ 10 คะแนน แจ้งหัวหน้างานปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร 
 13.3  นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามข้อ 7 จะต้องท ากิจกรรมครบตามที่วิทยาลัยก าหนด

จึงจะสามารถลงทะเบียนในภาคเรียนต่อไปได ้
 13.4   ในกรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษาก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรและถูกตัดคะแนน ความประพฤติ 

ตามข้อ 7 จะต้องท ากิจกรรมครบตามท่ีวิทยาลัยก าหนด จึงจะสามารถยื่นค าร้องขอจบหลักสูตรได้ 
 13.5  ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา ทรงผมผิดระเบียบและแก้ไขไม่ได้ จะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ  

ของวิทยาลัยจึงจะสามารถกลับเข้ามาเรียนได้ ระเบียบนี้ได้ก าหนดการพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

             (1) คะแนนความประพฤต ิ    (2) คะแนนการแต่งกาย 
    ทั้งนี้ การรวบรวมคะแนนความผิดสะสม ของนักเรียน นักศึกษา ให้แยกความผิดระหว่างความ
ประพฤติและการแต่งกายออกจากกัน 
 13.6  นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีถูกพิจารณาโทษตามข้อ 4. ข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. หากมีความผิดมากกว่า 1 ข้อ  

ให้ตัดสินตามข้อที่มีโทษสูงสุด ส่วนข้อที่เหลือให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ิมตามชั่วโมงที่ก าหนดของข้อ
นั้น 

 

ข้อ 14. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทุกครั้ง  
  ให้งานปกครองลงบันทึกเป็นหลักฐานแจ้งให้นักเรียน หรือนักศึกษา ที่กระท าความผิดและครูที่ปรึกษาทราบ
โดยติดประกาศ ให้นักเรียนหรือนักศึกษา ทราบทั่วกันเพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ให้ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบ 
และงานปกครองท าหนังสือแจ้งให้ ผู้ปกครองของนักเรียน หรือนักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 15 คะแนน 
ทราบโดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 20 คะแนน   
ให้งานปกครองท าหนังสือเชิญผู้ปกครองและนักเรียนหรือนักศึกษามารับทราบเหตุผล หากไม่มาตามวันเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่านักเรียนหรือนักศึกษาขัดค าสั่งวิทยาลัยจะต้องรับโทษเพ่ิมตามที่วิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 15. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ 
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ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา     
ให้เหมาะสมกับกาลสมัย ดังนี้ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จึงออกระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส.  
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. การแต่งกายของนักเรียนระดับ ปวช. 
    1.1 การแต่งกายนักเรียน ชาย ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
          1.1.1 ทรงผม 
                 1.1.1.1  ปวช.1 , 2 และ 3 ตัดผมทรงนักเรียน (รองทรงสูง) ด้านหน้ายาวครึ่งหน้าผากด้านข้าง 

ตัดสั้นติดหนังศีรษะให้เลยปลายใบหูขึ้นไป 4 ซม. ด้านหลังตัดสั้นติดหนังศีรษะสูง 
จากตีนผมขึ้นไป 7 ซม.ด้านบนดึงตรงสุดยาวไม่เกิน 1.5 ซม. และห้ามตกแต่งสีผม 

          1.1.2 เสื้อ 
   1.1.2.1   แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าหน้าตลอด มีสาบนอกกว้าง 3.5-4 ซม.

ด้านหลังเรียบ ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้น
เพียงข้อศอก มีกระเป๋ากว้าง 8-12 ซม. ลึกตั้งแต่ 10-15 ซม.เหมาะสม กับขนาดเสื้อ
ติดระดับราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า 

   1.1.2.2   ชุดพิธีการ (ใส่ในงานพิธีที่วิทยาลัยก าหนด) เสื้อเชิ้ตขาว 
   1.1.2.3   กรณีใส่เสื้อซับใน ให้ใช้เสื้อยืดคอกลมสีขาว เท่านั้น 
   1.1.2.4   เสื้อฝึกงานให้ใช้ชุดปฏิบัติงานที่วิทยาลัยก าหนด 
   1.1.3 เข็มขัด 
   1.1.3.1   หัวสี่เหลี่ยมเป็นโลหะ (ตราวิทยาลัย) สายเข็มขัดหนังสีด า กว้างไม่เกิน 3.5 ซม.       

มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับ สอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้หนังกลับ 
   1.1.3.2   ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและคาดเข็มขัดให้มองเห็นเด่นชัด 
   1.1.4 กางเกง 
   1.1.4.3    ใช้ผ้าโทเรสีกรมท่า ตามที่วิทยาลัยก าหนด ห้ามใช้ผ้าแพร ผ้ามัน ผ้าเวสปอย ผ้ายีนส์ 

และผ้าอ่ืน ๆ แบบ สากล ขายาว ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีห่วงส าหรับสอดเข็มขัด กว้าง 9 ซม. 
ยาว 4 ซม. ขายาวเพียงข้อเท้าเม่ือยืนตรง 

   1.1.4.3     ปลายขาพับเข้าข้างใน กว้าง 5 ซม. เส้นรอบวงปลายขาตั้งแต่ 35 -45 ซม. ผ่าตรง  
ส่วนหน้าโดยใช้ซิปห้ามติดกระดุมมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง  ๆ ละ 1 กระเป๋า 
(ห้ามกระเป๋าแปะหรือกระเป๋าเว้า) 



 หนา้ 23 

 

   1.1.5 รองเท้า-ถุงเท้า 
   1.1.5.1    รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบ สีด าไม่มีลวดลาย ชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้าและส้นไม่สูง 
   1.1.5.2  ถุงเท้าสีด าสั้นหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย 
    

 
1.2 การแต่งกายนักเรียน หญิง ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
   1.2.1 ทรงผม 
   1.2.1.1   กรณีไว้ผมสั้น ด้านหลังไว้สั้นสุดระดับขอบปกเสื้อด้านบน (ห้ามซอยสไลด์ผม) 
   1.2.1.2   กรณีไว้ผมยาว ความยาวจากปกคอเสื้อด้านบนลงมาไม่เกิน 30 ซม. ต้องรวบผม    

ให้เรียบร้อยใช้สายรัดหรือริบบิ้นสีด าหรือสีน้ าเงินหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ห้ามรัดผม
ครึ่งศีรษะ 

   1.2.1.3   ห้ามตกแต่งสีผม ต่อผมและใช้ที่คาดผม หวีสับ หวีสีสันต่าง ๆ ยกเว้นเก็บสีด าเท่านั้น 
   1.2.2 เสื้อ 
   1.2.2.1   แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าหน้าตลอด กระดุมโลหะ      

ตราวิทยาลัย 5 เม็ด ไม่รัดรูปและไม่มีเกล็ด ปลายแขนปล่อย ยาวไม่เกินข้อศอก
ด้านหลังไม่ต่อบ่า และ ไม่มีจีบ  

   1.2.2.2   ต้องใส่เสื้อซับในสีขาวหรือเสื้อบังทรงสีขาว ไม่มีลวดลายใด ๆ และไม่บางเกินควร 
   1.2.3 เข็มขัด 
   1.2.3.1   หัวสี่เหลี่ยมเป็นโลหะ (ตราวิทยาลัย) สายเข็มขัดหนังสีด า กว้างไม่เกิน 3.5 ซม.        

มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับ สอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้หนังกลับ 
   1.2.3.2   ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงและคาดเข็มขัดให้มองเห็นเด่นชัด  
   1.2.4 กระโปรง 
   1.2.4.1    ใช้ผ้าโทเรสีกรมท่าตามที่วิทยาลัยก าหนด (แบบทวิชคู่) ห้ามใช้ผ้าแพร ผ้ามัน ผ้าเวสปอย

ผ้ายีนส์ และผ้าอ่ืน ๆ ขอบกระโปรงไม่เกิน 4 ชม. พอดีเอว เกล็ดกระโปรงยาวจาก
ขอบกระโปรงด้านล่างลงมายาวไม่เกิน 9 ซม. ด้านข้างซ้ายติดซิป ห้ามติดกระดุม 
ด้านขวามีกระเป๋าเจาะ ห้ามติดกระเป๋าแปะ 

   1.2.4.2    กระโปรงต้องไม่รัดรูป ตามความยาวกระโปรงคลุมเข่าวัดจากใต้หัวเข่ายาวลงมา 7.5 ซม. 
   1.2.5 รองเท้า 
   1.2.5.1   รองเท้าคัทชูหนังสีด า ส้นสูง 1 นิ้ว ไม่มีลวดลาย 
   1.2.6 ชุดฝึกปฏิบัติงาน ตามท่ีวิทยาลัยก าหนด  
 

2. การแต่งกายของนักศึกษา ระดับ ปวส. 
     2.1 การแต่งกายนักศึกษา ชาย ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
  2.1.1 ทรงผม 
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   2.1.1.1   ตัดผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวแค่คิ้ว ด้านข้างตัดสั้นติดหนังศีรษะให้เลยปลายใบหู 
ขึ้นไป 3 ซม.ด้านหลังตัดสั้นติดหนังศีรษะสูงจากตีนผมขึ้นไป 6 ซม. ด้านบนดึงยาว  
ไม่เกิน 2 ซม. ห้ามตกแต่งสีผม 

  2.1.2 เสื้อ 
   2.1.2.1    ชุดพิธีการ (ใส่ในงานพิธีที่วิทยาลัยก าหนด) แบบเชิ้ตคอตั้งผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกิน

ควรผ่าหน้าตลอดมีสาบนอกกว้าง 3.5-4 ซม. ด้านหลังเรียบใช้กระดุมสีขาว กลมแบน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 1 ซม. แขนยาวมีกระเป๋ากว้าง 8-12 ซม. ลึกตั้งแต่  
10 - 15 ซม. เหมาะสมกับขนาดเสื้อติดระดับราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋า ผูกเนคไท  
ทีว่ิทยาลัยก าหนด 

   2.1.2.2    ชุดฝึกปฏิบัติงาน ตามที่วิทยาลัยก าหนด  
 
 
   2.1.2.3    กรณีใส่เสื้อซับในต้องเป็นเสื้อยืดคอกลมสีขาวเท่านั้น ห้ามใส่เสื้อยืดคอปก หรือ เชิ้ตคอปก  

การสวมเสื้อซับในต้องสอดปลายเสื้อซับในไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยไม่ให้เสื้อซับใน  
ยื่นออกมานอกเสื้อฝึกงาน ติดกระดุมให้ครบทุกเม็ด ผูกไทสีเลือดหมูตามที่วิทยาลัย
ก าหนด 

    2.1.2.4    ติดบัตรประจ าตัวนักศึกษาตลอดเวลาที่อยู่ภายในวิทยาลัย 
   2.1.3 เข็มขัด 
   2.1.3.1   หัวสี่เหลี่ยมเป็นโลหะ (ตราวิทยาลัย) สายเข็มขัดหนังสีด า กว้างไม่เกิน 3.5 ซม.       

มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับ สอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้หนังกลับ 
   2.1.3.2   ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและคาดเข็มขัดให้มองเห็นเด่นชัด 
   2.1.4 กางเกง 
   2.1.4.1    ใช้ผ้าสีด าตามที่วิทยาลัยก าหนด ห้ามใช้ผ้าแพร ผ้ามัน ผ้าเวสปอย ผ้ายีนส์ และผ้าอ่ืน ๆ 
   2.1.4.2    แบบสากล ขายาว ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีห่วงส าหรับสอดเข็มขัดกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม.    

ขายาวเพียงข้อเท้าเม่ือยืนตรง 
   2.1.4.3    ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง 5 ซม. เส้นรอบวงปลายขาตั้งแต่ 35 - 55 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า 

โดยใช้ชิปห้ามติดกระดุมมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างๆละ 1 กระเป๋า (ห้ามกระเป๋าแปะ
หรือกระเป๋าเว้า) 

    2.1.5 รองเท้า-ถุงเท้า 
   2.1.5.1   รองเท้าหุ้มส้นหนังเรียบมันสีด าไม่มีลวดลาย ชนิดผูกเชือกบนหลังรองเท้าและส้นไม่สูง 
   2.1.5.2   ถุงเท้ายาวสีด า ไม่มีลวดลาย ห้ามม้วนและพับถุงเท้า 
 

   2.2 การแต่งกายนักศึกษา ชาย ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   2.2.1  การแต่งกายใช้ตามระเบียบนักเรียนชาย ปวส.  
   2.2.2 ไม่ต้องชุดฝึกปฏิบัติงาน 
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   2.3 การแต่งกายนักศึกษา หญิง ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
   2.3.1  ทรงผมใช้ตามระเบียบ นักศึกษาหญิง ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   2.3.2  การแต่งกายใช้ตามระเบียบ นักศึกษาหญิง ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
    (ชุดพิธีการและชุดฝึกปฏิบัติงาน) 
   2.3.3 ชุดฝึกปฏิบัติงานให้ใช้ตามระเบียบนักศึกษาชาย ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 

   2.4 การแต่งกายนักศึกษา หญิง ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   2.4.1 ทรงผม 
   2.4.1.1   กรณีไว้ผมสั้น ด้านหลังไว้สั้นสุดระดับขอบปกเสื้อด้านบน (ห้ามซอยสไลด์ผม) 
   2.4.1.2   กรณีไว้ผมยาว ความยาวจากปกคอเสื้อด้านบนลงมาไม่เกิน 30 ซม. ต้องรวบผม    

ให้เรียบร้อยใช้สายรัดหรือริบบิ้นสีด าหรือสีน้ าเงินหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ห้ามรัดผม
ครึ่งศีรษะ 

   2.4.1.3   ห้ามตกแต่งสีผม ต่อผมและใช้ที่คาดผม หวีสับ หวีสีสันต่าง ๆ ยกเว้นเก็บสีด าเท่านั้น 
   2.4.2 เสื้อ 
   2.4.2.1   แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าหน้าตลอด กระดุมโลหะ      

ตราวิทยาลัย 5 เม็ด ไม่รัดรูปและไม่มีเกล็ด ปลายแขนปล่อย ยาวไม่เกินข้อศอก
ด้านหลังไม่ต่อบ่า และ ไม่มีจีบ ผูกไทสีเลือดหมูตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 

   2.4.2.2   ต้องใส่เสื้อซับในสีขาวหรือเสื้อบังทรงสีขาว ไม่มีลวดลายใด ๆ และไม่บางเกินควร 
   2.4.3 เข็มขัด 
   2.4.3.1   หัวสี่เหลี่ยมเป็นโลหะ (ตราวิทยาลัย) สายเข็มขัดหนังสีด า กว้างไม่เกิน 3.5 ซม.        

มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส าหรับ สอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้หนังกลับ 
   2.4.3.2   ต้องสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงและคาดเข็มขัดให้มองเห็นเด่นชัด 
   2.4.4 กระโปรง 
   2.4.4.1    ใช้ผ้าโทเรสีด าตามที่วิทยาลัยก าหนด (แบบทวิชคู่) ห้ามใช้ผ้าแพร ผ้ามัน ผ้าเวสปอยผ้า

ยีนส์ และผ้าอ่ืน ๆ ขอบกระโปรงไม่เกิน 4 ชม. พอดีเอว เกล็ดกระโปรงยาวจากขอบ
กระโปรงด้านล่างลงมายาวไม่เกิน 9 ซม. ด้านข้างซ้ายติดซิป ห้ามติดกระดุม ด้านขวา
มีกระเป๋าเจาะ ห้ามติดกระเป๋าแปะ 

   2.4.4.2    กระโปรงต้องไม่รัดรูป ตามความยาวกระโปรงคลุมเข่าวัดจากใต้หัวเข่ายาวลงมา 7.5 ซม. 
   2.4.5 รองเท้า 
    2.4.5.1   รองเท้าคัทชูมีส้นสูง 1 นิ้ว หนังสีด าเรียบ แบบคัทชู สุภาพไม่มีลวดลาย พ้ืนรองเท้า 
     ต้องไม่หนา 
 2.5 การแต่งกายนักศึกษา ชาย/หญิง ปวส.ภาคพิเศษ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
   2.5.1  ทรงผม ใช้ตามระเบียบนักศึกษาชาย/หญิง ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
   2.5.2  เสื้อ ใช้แบบชุดซาฟารี ตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
   2.5.3  เข็มขัด สุภาพเรียบร้อย  
   2.5.4  กางเกง กระโปรง 
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    2.5.4.1    แบบสากล กางเกงขายาวทรงสุภาพไม่รัดรูปหรือกระโปรงทรงสุภาพไม่รัดรูปสีด า    
สีน้ าตาล สีกรมท่า 

   2.5.4.2    ห้ามใส่กางเกงหรือกระโปรง ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก โดยเด็ดขาด (ห้ามเจาะและติด
กระเป๋าแปะหรือกระเป๋าเว้า) 

   2.5.5  รองเท้า - ถุงเท้า ทรงสุภาพไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะฟองน้ าหรือใส่รองเท้าถักสาน 
3. ระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ (ปวช. ปวส.) 
    3.1  การแต่งกายให้อยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด 
    3.2  ห้ามแต่งหน้าด้วยเครื่องส าอางทุกชนิด ห้ามทาปาก กันคิ้ว เขียนคิ้ว สักคิ้ว ห้ามไว้เล็บยาวและทาสีที่เล็บมือ

หรือเล็บเท้า 
    3.3  กรณีใส่เครื่องประดับ อนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงใส่ต่างหูเฉพาะที่ติ่งหู 1 คู่ เป็นห่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง 
  ไม่เกิน 1.5 ซม. หรือเป็นแบบติดหูเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.5 ซม. ห้ามมีลวดลาย 
    3.4  ห้ามสวมแหวนที่มีตราหรือ สัญลักษณ์ของสถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น 
    3.5  เครื่องแบบพละและชุดฝึกปฏิบัติงาน ให้ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงและรองเท้า ถุงเท้าตามที่วิทยาลัย

ก าหนด 
    3.6  ห้ามขีดเขียน ฉีดพ่น ปักหรือ สกรีนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ใด ๆ ลงบนเสื้อ กางเกงหรือกระโปรง 
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 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานในฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่จัดตั้งชมรมวิชาชีพ  

จัดกิจกรรมวันส าคัญ ควบคุมทะเบียนลูกเสือวิสามัญ ส่งเสริม จัดหา อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ จัดกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย       

ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า 

กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 1. กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

  นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว  นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพตนเองด้วยการท า

กิจกรรมซึ่งท าให้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถในการริริมสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การจัด

กิจกรรมชมรมวิชาชีพได้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา และวิทยาลัยให้มากที่สุด จึงก าหนดกิจกรรมให้นักเรียน

นักศึกษาได้เข้าร่วม คือ 
 

ระดับชั้น เทอม 1 เทอม 2 
ปวช.1 (ทวิภาคี) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  
ปวช.2 (ทวิภาคี) กิจกรรมในสถานประกอบการ กิจกรรมในสถานประกอบการ 
ปวช.3 (ทวิภาคี) กิจกรรมในสถานประกอบการ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
ปวส.1 (ทวิภาคี) กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2  
ปวส. 2 (ทวิภาคี) กิจกรรมในสถานประกอบการ กิจกรรมในสถานประกอบการ 

 

 2. ข้ันตอนการด าเนินงานกิจกรรมชมรม 

  กิจกรรมชมรมเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการพัฒนาครบทุกด้านรู้หลัง

วิชาการวางแผนการรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน คือ 

   2.1 สมัครเป็นสมาชิก ท าบัตรประจ าตัวกิจกรรม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

   2.2 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

   2.3 ก าหนดกิจกรรม เสนอโครงการและด าเนินการท ากิจกรรม 

   2.4 สรุป และรายงานผลการท ากิจกรรม 

 3. ลักษณะของกิจกรรมชมรม 

 เพ่ือให้การเตรียมการ และการจัดท าโครงสร้างของชมรมได้บรรลุเปูาหมายของกิจกรรมชมรม         

ให้ด าเนินการตามลักษณะโครงสร้าง คือ 

   3.1 ชมรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ  

  ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ พ.ส.น.อ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     

จัดกิจกรรมด้วยคณะกรรมการ/กลุ่ม ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
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    3.1.1. ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญ 

    3.1.2. ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ 

 

   3.2 ชมรมวิชาชีพ  

  กิจกรรมชมรมวิชาชีพทุกชมรมเป็นหน่วยย่อยในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ม ี   

ในสถานศึกษา มีกรรมการบริหาร โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารองค์การเพ่ือจัด

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่งและมี ความสุข 

คิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชนหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีทักษะความช านาญตามมาตรฐาน

วิชาชีพขณะเดียวกัน    ก็สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวปฏิบั ติการจัดกิจกรรมตามระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.

2560) ซึ่งมีรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้ 

  เปูาหมายที่ 1 ว่าด้วยกิจกรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนดีและมีความสุข" ประกอบด้วย แผนพัฒนา 

5 แผน ได้แก่ 

   1.1 แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 

    (2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 

    (3) โครงการปูองกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

    (4) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

    (5) โครงการเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

    (6) โครงการประกวดสุนทรพจน์ 

    (7) โครงการฝึกสอนลีลาศ - ร าวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ 

     (8) โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 

    (9) โครงการอาชีวะบริการ 

    (10) โครงการปูองกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

    (11) โครงการอบรมผู้น าองค์การ 

    (12) โครงการอ่ืนๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

   1.2 แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการแข่งขันกีฬา 

    (2) โครงการประกวดร้องเพลง 

    (3) โครงการประกวดโฟล์คซอง 
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    (4) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

   1.3 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการพัฒนาจิต 

    (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

    (3) โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    (4) โครงการการประหยัด และออม 

    (5) โครงการธนาคารความดี 

    (6) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

    

   1.4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 

    (2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

    (3) โครงการทัศนศึกษา 

    (4) โครงการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

    (5) โครงการประกวดดนตรีไทย 

    (6) โครงการมารยาทไทย 

    (7) โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

    (8) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

   1.5 แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการรณรงค์ปลูกปูาเฉลิมพระเกียรติ 

    (2) โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 

    (3) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา 

    (4) โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    (5) โครงการปูองกันและบ าบัดมลภาวะ 

    (6) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

เปูาหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรม การพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนเก่งและมีความสุข" ประกอบด้วย แผนพัฒนา 5 แผน ได้แก่ 

   2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

    (2) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ 
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    (3) โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 

    (4) โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ) 

    (5) โครงการนวสัมพันธ์ 

    (6) โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง 

    (7) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    (8) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผ่นมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

    (2) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 

    (3) โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

    (4) โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 

    (5) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    

   2.3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

    (2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    (3) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) 

    (4) โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พ่ีสอนน้อง) 

    (5) โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (MINI COMPANY) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

    (6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 

    (7) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน (108 อาชีพ) 

    (8) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

   2.4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 

    (2) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 

    (3) โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

    (4) โครงการวิจัย(เบื้องต้น) ในสาขาวิชาชีพ 

    (5) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาความรู้ และความสามารถทางวิชาการ 

   2.5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้ 

    (1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้นทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน 

         ต่างประเทศและอ่ืน ๆ 
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    (2) โครงการประชุมสัมมนา หรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับนักศึกษาต่างประเทศ 

    (3) โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ 

    (4) โครงการจัดหาและแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆดันอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ 

            มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษา 

    (5) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ 

    (6) โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนานักศึกษาให้มาตรฐานสู่สากล 
 

 4. เกณฑ์ประเมินผลการผ่านกิจกรรมชมรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับ ปวช. พ.ศ.2562 และระดับ ปวส. 2563 

ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การจัด

กิจกรรมและประเมินผลกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกหลักสูตรมีเกณฑ์ประเมินผลดังนี้ 

 4.1 การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช. 2562 นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรม อย่างน้อย 1 ชมรม    

ในแต่ละภาคเรียน ทุกภาคเรียนตลอดเวลาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ในสถานศึกษา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด    

การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมและมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมี เวลา

เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมโดยยืดหลักเกณฑ์การประเมินผล คือ 

  4.1.1. กิจกรรมหน้าเสาธง สมาชิกทุกชมรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 ของกิจกรรมหน้าเสาธง

ในภาคเรียนนั้น 

  4.1.2. กิจกรรมชมรม สมาชิกทุกชมรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมในคาบกิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคาบ

กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละภาคเรียน 

  4.1.3. กิจกรรมอื่น ๆ สมาชิกทุกชมรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปที่สถานที่ศึกษาก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

ของกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละภาคเรียนนั้น 

  4.14. สมาชิกทุกชมรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 3 ประเภท และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดใน (4.1.) ,(4.1.2)    

และ (4.1.3) จึงถือว่าผ่านกิจกรรมชมรม (ผ) ในภาคเรียนนั้น 

  4.15. สมาชิกชมรมถ้าไม่ข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 3 ประเภท ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ผ่านกิจกรรุม (มผ.) ในภาคเรียน  นั้น 

5. การซ่อมกิจกรรมชมรม 

 หากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่มกิจกรรมไม่ครบถ้วนหรือไม่ข้าร่วมกิจกรรมให้สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือ

กิจกรรมในส่วนที่นักเรียนนักศึกษา ผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ให้ปฏิบัติกิจกรมให้ครบถ้วนภายในเวลา           

ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 5.1 สมาชิกชมรมผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรม (มผ) ตามข้อ (4.1.5) จะต้องยื่นค าร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมต่อ

คณะกรรมการประเมินผล พร้อมช าระค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรม 150 บาท ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคเรียน

ถัดไป 
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 5.2 เงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรมชมรม ถือให้เป็นเงินกิจกรรมชมรมตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการเงินของชมรม 

 5.3 ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการให้สมาชิกชมรมหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย ด าเนินการให้สมาชิกชมรม ผู้ยื่นค าร้องซ่อมกิจกรรมชมรมได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามความ

เหมาะสม และด าเนินการประเมินผล พร้อมรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมตามล าดับ 

 5.4 ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรม ไม่ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด (มผ.) ให้ด าเนินการตาม

ข้อ (5.1), (5.2) และ (5.3) จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล 

 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 

 นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หมายถึง เยาวชน ชาย/หญิง ที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตร

กระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการ

รักษาดินแดน (รด.) 
 

 คุณสมบัติและคุณลักษณะ ขอผู้มีสิทธิสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

 1. เป็นนักเรียนนักศึกษา ชายหรือหญิง ที่มีสัญชาติไทย 

 2. มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 22 ปี (พ.ศ.ปัจจุบันลบพ.ศ.ที่เกิด) 

 3. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป (กศน. ม3) และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 

 4. เป็นชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย 

 5. เป็นนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดให้เป็นสถานศึกษา 

วิชาทหาร เว้น แต่ผู้ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และส าเร็จการฝึกทหารไม่ต่ ากว่าชั้นปีที่3 และมีอายุไม่เกิน 26 ปี ตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกทหารต่อให้จบหลักสูตรวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหม

ก าหนดได้ 

 6. ไม่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการฝึกวิชาทหาร เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด ตามกฎหมายว่า 

ด้วยการรับราชการทหารและว่าด้วยการฝึกวิชาทหาร 

 7. มีความประพฤติเรียบร้อย แข็งแรง สมบูรณ์ และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 

 8. ส าหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียกที่อ าเภอ/เขตท้องถิ่น ที่ซึ่งเป็น

ภูมิล าเนาทหารของตน ตามมาตร 25 และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ตามมาตรา 2 แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
 

 

 

 

 



 หนา้ 33 

 

หลักฐานการรับสมัคร ส าหรับนักศึกษาท่ีสมัครใหม่ และผู้โอนย้ายสถานศึกษา ต้องมีหลักฐานดังนี้ 

 1. ใบสมัคร (รด. 1 ) ขอรับได้ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและบิดา-มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย รับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 

 3. รูปถ่ายขนาด 3X4 เซนติเมตร หรือ 1-1.5 นิ้ว ชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ถ่ายเกิน 6 เดือน จ านวน 

1 ใบ (ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารที่โอนย้ายใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบ นศท. จ านวน 1 ใบ) 

 4. ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 1 ฉบับ 

 5. ใบรับรองแพทยโ์รงพยาบาลของรัฐฯ   

 6. หลักฐานอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร ใบส าคัญการหย่า ฯลฯ หมายเหตุ 

ต้องด าเนินการส่งหลักฐานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมหรือตามที่ก าหนด 

 

การเข้ารับการฝึก  

1. นศท. ชายเข้ารับการฝึกศึกษาทุกวันพุธ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ าเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม  

2. นศท. ชายชั้นปีที่ 4-5 เข้ารับการฝึกศึกษา ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ถนน

วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ 

3. นศท. หญิงชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฝึกศึกษาทุกวันพุธ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

4. นศท. หญิงชั้นปีที่ 4-5 เข้ารับการฝึกศึกษา ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน       

ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ 
 

สิทธิระหว่างการฝึกวิชาทหาร 

 1. ได้รับยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (เกณฑ์ทหาร) ในยามปกติ 

 2. ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จะน าตัวขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุน    

ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการอีก 

 3. ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี เป็นต้นไป  

จะได้รับการแต่งตั้งยศไว้เป็น ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่เรือตรี ว่าที่เรืออากาศตรี ตามเหล่าทัพ ที่ได้ศึกษาวิชาทหาร    

ทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 
 

การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 

 นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 

และก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา มีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารขณะที่ศึกษาอยู่ จะต้องท าการแจ้ง 

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาเพ่ือท าเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารภายในเดือนพฤศจิกายนของปี 
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หลักฐานที่ใช้ในการผ่อนผัน 

 1. ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (สด.9) จ านวน 2 ฉบับ 

 2. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) รับจากสัสดีเขต/อ าเภอของตน และถ่ายส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 

 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 

 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 

 5. รูปถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1 ใบ 
 

** หมายเหตุ ต้องด าเนินการส่งหลักฐานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เท่านั้น 
 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

        มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ และประสานงานกับทุกฝุายในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา วางแผนการจัดหางานให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพ่ือจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา จัดสรร
ทุนเพ่ือการศึกษา และการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ติดตามผลต่าง ๆ เช่น ผลการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวผลการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ประเมินผลงานต่าง ๆ ของงานแนะแนว วิจัยสาเหตุของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ไม่มีงานท า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เสนอโครงการรายงานการปฏิบัติงาน จัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยให้บริการดังนี้ 

1. บริการให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับ 

1.1 ปัญหาการเรียน 

1.2 ปัญหาความประพฤติ 

1.3 ปัญหาอารมณ์จิตใจ 

1.4 ปัญหาทางสังคมสิ่งแวดล้อม 

1.5 ปัญหาการปรับตัว 

1.6 ปัญหายาเสพติด 

1.7 ปัญหาทางเพศ 

1.8 ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเงิน 

1.9 ปัญหาการประกอบอาชีพ 

2. บริการเงินทุนเพื่อการศึกษา 

      มีเงินทุนเพ่ือการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนมากมายให้ทุนเพ่ือการศึกษา เป็นประจ าทุกปี

ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดคุณทรัพย์ ทั้งในลักษณะให้ฟรีเฉพาะปี

การศึกษาและทุนต่อเนื่องโดยการติดต่อขอรับเอกสาร การขอรับทุนการศึกษาที่งานแนะแนว ยื่นภายในเดือน

มิถุนายน และจะพิจารณาโดยคณะกรรมการมอบทุนในวันไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ หรือตามที่

หน่วยงานให้ทุนก าหนด 
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3. บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (ระดับ ปวช. และ ปวส.) 

      เป็นบริการของรัฐบาลจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพระหว่างการศึกษา 

ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และต้องช าระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เมื่อจบ

การศึกษาแล้ว 2 ปีโดยติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานแนะแนว ผู้กู้รายใหม่ที่มีความประสงค์จะขอกู้ฯ      

ยื่นหลักฐานได้ภายในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ผู้กู้รายเก่า ที่มีความประสงค์จะขอกู้ฯ ยื่นหลักฐานได้ภายใน

เดือนมีนาคม –พฤษภาคม 

4. บริการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต กรอ. (ระดับ ปวส. 1 เท่านั้น) 

       จากนโยบายปฏิรูประบบการเงินเพ่ืออุดมศึกษาเมื่อปี 2547 ได้ส่งผลให้เกิดระบบกู้ยืมเพ่ือการศึกษา     

แบบใหม่ที่เรียกว่ากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพื่อให้สิทธิ์ประชาชนสามารถเข้าถึง

โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในระดับอุดมศึกษา และอนุปริญญาโดยให้ผู้เรียน

รับภาระค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและช าระเงินคืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านระบบการจัดเก็บภาษี

ของกรมสรรพกรซึ่งระบบการกู้ยืมเงินแบบ กรอ. จะท าให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนด าเนินการจัดการศึกษา

ในเงื่อนไขที่มีความเท่าเทียมกันมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

สู่การผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเภทผู้กู้รายใหม่ ที่มีความ

ประสงค์จะขอกู้ฯ ยื่นหลักฐานได้ภายในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ผู้กู้รายเก่า ที่มีความประสงค์จะขอกู้ฯ      

ยื่นหลักฐานได้ภายในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

5. บริการจัดหางาน 

      ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอท างานระหว่างเรียน หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาติดต่อ    

ขอทราบข้อมูลการรับสมัครจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่แจ้งความประสงค์มาทางวิทยาลัยฯ 

6. บริการการศึกษาต่อ 

  ขอรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่ ก าหนดรายละเอียด การรับสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือการศึกษาต่อ       

ในระดับสูงทั้งสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน 

7. บริการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 

  เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือ การขอความร่วมมือ การประสานงานระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์

ปัจจุบัน 

8. บริการศึกษาต่อโดย สิทธิพิเศษ (โควตา) 

  เพ่ือการศึกษาต่อในสถาบันอื่น และศึกษาต่อในวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 

9. บริการปัจฉิมนิเทศ 

  เป็นบริการให้ความรู้ การเตรียมตัว และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพแก่ผู้ที่       

จะส าเร็จการศึกษาท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. 

10. บริการปฐมนิเทศ 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ปฐมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือรับทราบข้อมูลในการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนนักศึกษาของ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 

2. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบ 

วินัย และข้อบังคับ 

3. จัดท าโควตานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 

4. ด าเนินการงานกองทุนให้ยืมเพ่ือการศึกษา และจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

5. บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา 

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพ่ือจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือมีรายได้ระหว่างเรียน 

7. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

8. ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ 

9. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานท า การศึกษาต่อ 

และการประกอบอาชีพ และการจัดท ารายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง 

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

11. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

12. ดูแลบ ารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว 

 พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

2.1  รายได้ครอบครัวของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา 

มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 

   2.2  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจ 

เป็นผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา 

   2.3  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ท าการ

สมรสแล้ว 

3. มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้  

3.1 เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
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3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี

ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ  หรือ   

เที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน

สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ กระทรวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 

3.4 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 

3.5 ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างศึกษา 

3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี 

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
 

 

 

 

กรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดช าระหนี้ 

และได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟูองคดี และ/หรือเคยถูกฟูองร้องด าเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้น

สามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช าระหนี้ตามค าพิพากษา 

จนเสร็จสิ้นแล้ว 
 

 

สวัสดิการการศึกษา  

มีการจัดบริการที่จัดให้ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการดูแลเกี่ยวกับอาหารและน้ าดื่ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ      

ในราคาย่อมเยา 

2. จัดท าประกันให้นักเรียน นักศึกษา เป็นการประกันอุบัติเหตุทุกประเภท รวมถึงท าร้ายร่างกายโดยจะมี       

บัตรประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อเกิดอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาส ารองจ่ายไปก่อนแล้วน า

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และส าเนาบัตรประชาชนมาเขียนค าร้องขอเบิกเงินได้ที่    

ห้องพยาบาล 

3. มีห้องพยาบาลไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอาการเจ็บปุวยหรือได้รับบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด 
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4. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา มีอาการปุวยรุนแรง หรือได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงขณะอยู่ในวิทยาลัยฯ อาจารย์

พยาบาลจะเป็นผู้น านักเรียน นักศึกษาส่งโรงพยาบาลเพ่ือได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปโดยจะแจ้ง          

ให้ผู้ปกครองทราบภายหลัง 

5. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่าง ๆ 

6. บริการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่นักเรียนนักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
  

การรับประทานอาหาร 

    โรงอาหารของวิทยาลัยฯ ได้รับการปรับปรุงโดยให้มีการควบคุมความสะอาด คุณภาพ และราคา สะดวก สบาย

และเหมาะสมมากอย่างยิ่งขึ้น ถือว่าโรงอาหารเป็นสถานที่ฝึกและพัฒนานักเรียน นักศึกษาในเรื่องระเบียบสังคม 

มารยาทและวัฒนธรรม ดังนั้นในการใช้บริการโรงอาหารควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เข้าคิวรับบริการก่อนหลัง 

2. รับประทานอาหารในบริเวณมี่จัดไว้ให้เท่านั้น ไม่น าอาหารเครื่องดื่มไปรับประทานนอกบริเวณโรงอาหาร 

3. รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ รวมทั้งมารยาทในการรับประทานอาหาร  เมื่อรับประทานเสร็จ

เรียบร้อยแล้วให้น าภาชนะไปวางไว้บริเวณที่จัดเก็บให้ และขอความกรุณาให้รีบออกจากโรงอาหารเพ่ือให้

ผู้อื่นจะได้ใช้บริการต่อไป 

4. เขียนข้อคิดเห็นในการปรับปรุงลงในตู้แสดงความคิดเห็นหน้าห้องประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้บริการ 
 

 

งานครูที่ปรึกษา 

หน้าที่ของครูที่ปรึกษา 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน าการท าและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

2. ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับต่าง ๆ 

ของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่นักเรียน 

นักศึกษา จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ 

3. ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา(ลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนสอบ

เทียบความรู้หรือประสบการณ์) การเปลี่ยนขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา 

4. ให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน นักศึกษา 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

5. จัดท าเก็บรวบรวมประวัติข้อมูลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

เพ่ือเป็นข้อมูลการออกหนังสือต่าง ๆ 

6. ติดตาม ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

7. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 

8. แนะน า หาทางปูองกันและติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดเรียน 
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9. เสนอความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน 

10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งรายงานการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่    

ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปกครองทราบ 

11. ติดตาม แนะน า และช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียน นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา

ก่อนวันสอบปลายภาคเรียนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

12. ให้ค าปรึกษา ตักเตือน ดูแล แก้ไข และปรับปรุง ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 

13. ประสานงานกับแผนกวิชาหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานอาคารสถานที่ 

 เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ก าลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม 

การประหยัดในการใช้น้ าประปา ไฟฟูาและความสะอาดสวยงาม ดังนั้น งานอาคารสถานที่จึงขอความร่วมมือมายัง

นักเรียนนักศึกษา 

 1.  ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆ ไว้ในบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่งงานอาคารและสถานที่ได้จัดภาชนะรองรับขยะไว้ให้เป็น

จ านวนมากพอสมควรอยู่แล้ว 

 2.  การใช้ห้องน้ า ควรใช้อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงบนผนังเป็นอันขาด 

 3.  การเปิดไฟฟูาแสงสว่างในวิทยาลัยฯ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หากฝุาฝืน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจ้งงานปกครองทันที 

 4.  การน ารถเข้ามาจอดในวิทยาลัยฯ ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขอให้จอดอย่างเป็นระเบียบโดยเฉพาะ

รถจักรยานยนต์ ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า และไม่ได้อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์

ในวิทยาลัยฯ 

 5.  หากผู้ปกครองญาติหรือเพ่ือนมาติดต่อนักเรียนนักศึกษาให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

และขอบัตรผ่าน จากนั้นให้ติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์และรอพบนักเรียน นักศึกษาอยู่ในซุ้มที่มา

ติดต่อ หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าพบนักเรียน นักศึกษา บริเวณวิทยาลัยฯ 

 6.  การกระท าภารกิจและกิจกรรมใดๆ ในวิทยาลัยฯ (วันท าการปกติ เกินเวลา 18.00 น. หรือวันเสาร์ – อาทิตย์) 

ต้องได้รับอนุญาตโดยหัวหน้างานอาคารสถานที่ และจะต้องมีอาจารย์ คอยควบคุมดูแลด้วย หากไม่ปฏิบัติ

ตามข้ันตอนดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่โดยเด็ดขาด 

 7. วิทยาลัยได้จัดห้องน้ าไว้บริการนักเรียนนักศึกษา (นอกเหนือจากที่แผนกวิชาจัดไว้แล้ว)  อีก 2 แห่ง      

คือห้องน้ าชาย อยู่หลังอาคาร 1, ห้องน้ าหญิง อาคารส านักงาน ขอให้นักเรียน นักศึกษาใช้อย่างถูก

สุขลักษณะด้วย 
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 8.  นักเรียน นักศึกษา พบเห็นการช ารุดเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟูา น้ าประปา หรือสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ        

ให้รีบแจ้งที่งานอาคารสถานที่ หรอืเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือประสานงานแก้ไขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *ด้วยปรากฏว่า ตามฝาผนังห้องเรียน ห้องน้ า โต๊ะเก้าอ้ี นักเรียน ตลอดจนในที่สาธารณะ

ต่างๆ มีการขีดเขียนเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์และข้อความต่างๆ อันท าให้เกิดการเสียหายต่อ

ส่วนรวมเป็นอย่างมาก 

     นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เป็นผู้ มีความรู้  ความสามารถ           

และสติปัญญา เป็นปัญญาชน จึงควรตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระท าดังกล่าว  เพื่อสถาบัน    

ของเราแห่งชาว “วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม” 


