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 คู่มือนักเรียน นักศึกษาเล่มนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ชัยบาดาลได้ใช้เ ป็นคู ่มือ ในการศึกษาท าความ เข้า ใ จ  และถือปฏิบัติตล อดระยะ เวลาของการ เป็น
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล คู่มือนักเรียน นักศึกษาประกอบด้วยข้อมูลของวิทยาลัย หลักสูตร
ที่เปิดสอน การวัดและประเมินผล โครงสร้างหลักสูตร การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) และระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  

 
  นักเรียน นักศึกษาทุกคน ควรศึกษาคู่มือนักศึกษาเล่มนี้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับระเบียบและ
ประกาศของวิทยาลัย เพ่ือนักเรียน นักศึกษาจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของวิทยาลัย หากยังสงสัยประการใดในระหว่างการศึกษาขอให้ติดต่อที่
ปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนักเรียน นักศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน 
นักศึกษาและท่านผู้ปกครอง 
 

           
ผู้จัดท ำ  
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สำรบัญ 

หน้ำ 

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล        ๓ 
วิสัยทัศน์,  ปรัชญา,  ค าขวัญ, อัตลักษณ์,เอกลักษณ์ และ 9 บัญญัติข้อปฏิบัติลูกเขียวเหลือง  ๔ 
นโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล        ๕ 
หลักสูตรที่เปิดท าการสอน          ๖ 
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร การวัดผลและการประเมินผล       ๗ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร          ๘  
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         10 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   ๑1 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ๑2 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    ๑3 
ใบระเบียนส ารอง           ๑๔ 
ระเบียบการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร        ๑๕ 
กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)         ๑7 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา     ๑9 
กฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา     20 
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามระเบียบกระทรวงฯ      21 
ประกาศของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่     ๒3 
ประกาศนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยฯ        24 
ประกาศการตัดคะแนนความประพฤติและเพ่ิมคะแนนความประพฤติ     ๒5 
ประกาศระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา       29 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีช ัยบาดาล ใช้อักษรย่อว ่า ว.ท.ช. เป็นว ิทยาลัย เอกชนประเภทอาชีวศึกษา        
ขนาดกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๔/๔ หมู่ ๖ ถนนท่าดินด า ต าบล           
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕     
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี เริ่มแรกเปิดท าการสอนแผนกเดียว คือแผนกพาณิชย-
กรรม สาขาการบัญชี สาขางานการขาย โดยมีนายนิยม วรปัญญา เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ 
เป็นครูใหญ่ มีจ านวนนักเรียน ๔๔ คน คณะครู ๙ คน 

 พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรมเพ่ิม ๓ สาขา 
คือสาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง และสาขาช่างก่อสร้าง รับนักเรียนที่จบ ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่าและ     ขอ
อนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพณิชยการล านารายณ์ เป็นโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ 

 พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบบ่าย) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ปวช.๓ 

 พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบเช้า) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ปวช.๓ 

 พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบเช้า-รอบบ่าย) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ รับนักเรียนที่จบ ม.๖, ม.ศ.๕ หรือเทียบเท่า 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏพระนคร เปิดสอนระดับอุดมศึกษา 
(ปริญญาตรี) เป็นศูนย์บริการการศึกษา ณ โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์  

 พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นศูนย์บริการการศึกษาสถาบันราชภัฏพระนคร  ณ โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิค 
ล านารายณ์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคล านารายณ์ ตามค าร้องที่  
พ.ช.ร. ๘๐๗/๒๕๕๔ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล  

 พ.ศ. 2558  สร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโดม) หน้าอาคาร 2 

 พ.ศ. ๒๕๕๙  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, ไฟฟ้า และการท่องเที่ยว (ม.6) 

 พ.ศ.๒๕๖๒ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ในปัจจุบัน วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล มีจ ำนวนนักศึกษำรวม ๑,452 คน มีครูและบุคลำกรจ ำนวน ๘7 คน 

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
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มุ่งพัฒนาด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย รักความเป็นประชาธิปไตย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ปรัชญำวิทยำลัย  “ควำมรู้ คู่คุณธรรม” 
หมำยควำมว่ำ บุคคลในสังคมจะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และปฏิบัติตนเป็นคนดี 

ค ำขวัญของวิทยำลัย “ศึกษำให้รู้ คิดได้ท ำได้ ประกอบอำชีพได้ สำมัคคี มีวินัย กลัวบำป กลัวจน” 
สีประจ ำวิทยำลัย สีเขียวเหลือง 

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม  
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรมประจ าใจ ความร่มเย็นเป็นสุข 

ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย ต้นรำชพฤกษ์ (ต้นคูณ) 
อัตลักษณ์ลูก ว.ท.ช. ยิ้มงำ่ย ไหว้สวย อ่อนน้อม ถ่อมตน 
เอกลักษณ์วิทยำลัย ทักษะดี   มีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 

๙ บัญญัติข้อปฏิบัติลกูเขียว-เหลือง 

๑. ตั้งใจขยันหมั่นศึกษา 
๒. เคารพครูอาจารย์ทุกแห่งหน 
๓. กิริยาอ่อนน้อมถ่อมตน 
๔. คุณธรรมเลิศล้นเป็นคนดี 
๕. นิยมไทยใช้ของไทยด้วยใจภักดิ์ 
๖. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สดสี 
๗. รักสะอาดรักวิทยาลัยทุกนาที 
๘. กตัญญูกตเวทีผู้มีพระคุณ 
๙. ภูมิใจว่าเราคือลูกเขียว – เหลือง 

ค่านิยม ๑๒ ประการ 
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ 
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ 
ส่ีมุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา 

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจ าชาติ 
หกไม่ขาดศีลธรรม ศาสนา 

เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา 
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย 
เก้าปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส 
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ 
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ 

สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม 
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 ภายใต้ปรัชญาท่ีว่า ความรู้ คู่ คุณธรรม ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จึงให้ความส าคัญ
กับเยาวชนเป็นอันดับแรก โดยมุ่งท่ีจะพัฒนา คือ 

๑. ปลูกฝังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา 
มีความรู ้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองของชาติ สร้างจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

๓. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น ตลอดจนความส าคัญของชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอันเปน็ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕. ส่งเสริมด้านวิชาการ ปฏิบัติการ ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคม ให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ต่อไป 

๖. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียนโดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการท่ีครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 

๗. ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัด สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข 

๘. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถคิดแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่าง
มั่นคง หาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ 

๙. จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและเพียงพอท่ีจะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หา
ความรู้ตามความถนัดและความสนใจ 

๑๐. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและ
จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 
 
 

นโยบายของวิทยาลัย 
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 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช ๒๕62 (ปรับปรุง ๒๕๖๔) 

 รับสมัคร ชาย – หญิง ที่จบ ม.๓ หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวช.  
๑. สาขาวิชาการบัญชี 
๒. สาขาวิชาการตลาด 
๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔. สาขาวิชาช่างยนต์ 
๕. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
๖. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักรำช ๒๕63 (ปรับปรุง ๒๕๖๔) 
 รับสมัคร ชาย – หญิง ที่จบ ปวช.๓ เรียนต่อ ปวส.  

๑. สาขาวิชาการบัญชี 
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
๓. สาขาวิชาการตลาด 
๔. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
๕. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
๖. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส. ม.๖) พุทธศักรำช ๒๕63 (ปรับปรุง ๒๕๖๔) 
 รับสมัครชาย – หญิง ที่จบ ม.๖ หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวส. 

๑. สาขาวิชาการบัญชี 
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
๓. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรที่เปิดท าการสอน 
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   ๗ 

 
 
 

 
๑. ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
๒. ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด 
๓. ประเมินผ่านเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 
๔. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 
 

 
 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕6๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๔)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๔)    มีระดับผลการเรียน ๘ เกรด (๐ – ๔) ดังนี้ 

๘๐ – ๑๐๐ ๔.๐  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 
๗๕ – ๗๙  ๓.๕  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
๗๐ – ๗๔  ๓.๐  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี 
๖๕ – ๖๙ ๒.๕  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีพอใช้ 
๖๐ – ๖๔ ๒.๐   ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
๕๕ – ๕๙ ๑.๕  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ อ่อน 
๕๐ – ๕๔ ๑.๐  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ อ่อนมาก 
  ๐ – ๔๙ ๐  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ตก 

 ข.ร. หมายถึง  ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียน 
ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย 

 ข.ป. หมายถึง  ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไม่มีเหตุผลสมควร 

 ข.ส.  หมายถึง  ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี  
เหตุผลสมควร 

 ถ.พ.  หมายถึง  ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน 
 ถ.ล.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 ถ.น.  หมายถึง  ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
 ท.  หมายถึง  ทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายให้ท า 

 

เกณฑ์การส าเร็จหลักสตูร 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
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   ๘ 

ม.ส.  หมายถึง  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้งและหรือไม่ส่งงาน 
   อันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนดด้วยเหตุจ าเป็นอันสุดวิสัย 

 ม.ท.  หมายถึง  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชาที่ 
ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป 

 ผ.  หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดและผลการประเมินผ่าน 
 ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผลการประเมินไม่ผ่าน หรือผลการประเมินการเรียน 
    โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ผ่าน 
    หรือไม่ได้ท าการประเมินผลการเรียน 
 ม.ก.  หมายถึง  การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    และผลการประเมินผ่าน 
 
 
 

 
1. กิจกรรมหน้ำเสำธง 
         การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียน นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า 60 % ต่อภาคเรียนของ
วันที่เรียน นักเรียน นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ผลการพิจารณาการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านจากคณะกรรมการชมรมวิชาชีพสาขาวิชาพิจารณา ผ่านงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. กิจกรรมบังคับ 
         2.1 ชมรมลูกเสือวิสามัญ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา   
              การเข้าร่วมชมรมลูกเสือ  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 นักเรียน นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 
80 % ต่อภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาต้องผ่านเข้าค่ายพักแรม (การเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดลูกเสือวิสามัญ) 
         2.2 ชมรมวิชาชีพสาขาวิชา มีจ านวน ๑๐ ชมรม 
  1. ชมรมวิชาชีพการบัญชี        
                  2. ชมรมวิชาชีพการตลาด    
                  3. ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                  4. ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 
                  5. ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 
                  6. ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว 
  7. ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล      
  ๘. ชมรมวิชาชีพเทคนิคเครื่องกล 
  ๙. ชมรมวิชาชีพไฟฟ้า 
  ๑๐. ชมรมวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
         นักเรียน นักศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 60 % ของภาระหน้าที่ ต่อภาคเรียน
หรือผลการพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน จากครูที่ปรึกษา 
 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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   ๙ 

3. กิจกรรมกลำง 
        งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และ
มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันส าคัญทางศาสนา งานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน (นักเรียน นักศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับไม่น้อยกว่า 60% ของจ านวนครั้งภาระงาน  
ที่ได้รับมอบหมาย หรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ) 
 
 
 
 
กิจกรรมใดที่ไม่ผ่านให้แก้ไขกิจกรรมนั้นก่อน  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชำชีพ 

 
ขั้นที่ ๑ ขั้น ๑  นักเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอซ่อมกิจกรรม (แบบ อวท.๑๘) พร้อมกับ

ลงทะเบียนซ่อม (150 บาท/คน/ภาคเรียน) ต่อคณะกรรมการประเมินสาขา 

 
ขั้นที่ ๒ ยื่นค าร้องขอท ากิจกรรมและแจ้งขอการซ่อมกิจกรรม (แบบ ฝก. อวท. ๐๒) 

โดยมีรายละเอียด โครงการที่ท า ท าอะไรที่ไหน ท าอย่างไรได้ประโยชน์กับ นักเรียน  
นักศึกษาอย่างไร ต้องได้รับความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาผ่านงานกิจกรรม 
นักศึกษา และต้องได้รับอนุมัติก่อนท ากิจกรรม 

 ขั้นที่ ๓ ด าเนินการกิจกรรมอย่างน้อย 15 วันท าการต่อภาคเรียน 

 ขั้นที่ ๔ รายงานผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมที่ขอซ่อมกิจกรรม แบบประเมินการท า
กิจกรรม (แบบ ฝก. อวท. ๐๓) 
 

 ขั้นที่ ๕ ส่งใบค าร้องขอท ากิจกรรมและแจ้งผลการซ่อมกิจกรรม (ฝก. อวท. ๐๒)  
งานทะเบียนแล้ววัดผล 
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   ๑๐ 

 
 
 
 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕62 (ปรับปรุง 2564๗)  ประเภทวิชา
พาณิชยกรรมจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังโครงสร้างสถานศึกษาต่อไปนี้ 

หมวดวิชำ 

สำขำวิชำ 

กำรบัญช ี กำรตลำด 
คอมพิวเตอร์

ธุรกจิ 
ช่ำงยนต์ 

ช่ำงไฟฟ้ำ
ก ำลัง 

กำร
ท่องเท่ียว 

(หน่วยกิต) (หน่วยกิต) (หน่วยกิต) (หน่วยกิต) (หน่วยกิต) (หน่วยกิต) 

๑.  หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 22 2๒ ๒๒ ๒๕ ๒๒ ๒๒ 

๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 ๖ ๖ ๗ ๖ ๖ 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ 4 4 4 ๔ ๔ ๔ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์ 4 4 4 ๖ ๔ ๔ 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๒. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ ๗1 ๗2 ๗๒ ๗๒ ๗๑ ๗1 

๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 21 21 ๒๑ ๑๘ ๒๑ 21 

๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ๒๔ ๒๔ 24 ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 18 19 ๑๙ ๒๒ ๑๘ 18 
๒.๔ ฝึกประสบการณส์มรรถนะ
วิชาชีพ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะ  
วิชาชีพ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

๓. หมวดวิชำเลือกเสร ี ๑๐ ๑๐ 1๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๒ ชั่วโมงต่อ

สัปดำห ์
๒ ชั่วโมงต่อ

สัปดำห ์
๒ ชั่วโมงต่อ

สัปดำห ์
๒ ชั่วโมงต่อ

สัปดำห ์
๒ ชั่วโมงต่อ

สัปดำห ์
๒ ชั่วโมงต่อ

สัปดำห ์

รวม 103 104 10๕ ๑๐๗ ๑๐๓ ๑๐3 
 
 

 

โครงสร้างหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๔) 

 

 



 

   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล Chaibadan Technological College  

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 

   ๑๑ 

 
 

 

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ปรับปรุง 2564)  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

๑. โครงสร้างนี้ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภท
วิชาพาณิชยกรรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๘๓ หน่วยกิต 

๒. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาชีพ และจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้ 

 

หมวดวิชำ 

หลักสูตรผู้จบกำรศึกษำ 
จำก ปวช. 

หลักสูตรผู้จบกำรศึกษำ 
จำก ม.๖ 

กำรบญัช ี
(หน่วยกติ) 

กำรตลำด 
(หน่วยกติ) 

เทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล 
(หน่วยกติ) 

กำรบญัช ี
(หน่วยกติ) 

เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

(หน่วยกติ) 

๑. หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 
    ๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาไทย  
    ๑.๒  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
    ๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
     ๑.๔  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
     ๑.๕  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
     ๑.๖  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
๒. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ  
    ๒.๑  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
    ๒.๒  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
    ๒.๓  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
    ๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
    ๒.๕  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
๓. รำยวิชำปรับพื้นฐำนวิชำชีพ  
๔. หมวดวิชำเลือกเสรี  
๕. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๒๑ 
๓ 
๖ 
3 
3 
3 
3 

56 
15 
21 
12 
4 
4 
- 
6 

๒ ชม. ต่อ
สัปดำห์ 

๒๑ 
๓ 
๖ 
3 
3 
3 
3 

56 
๑5 
21 
12 
4 
4 
- 
6 

๒ ชม. ต่อ
สัปดำห์ 

๒๑ 
๓ 
๖ 
3 
3 
3 
3 

56 
๑5 
21 
12 
4 
4 
- 
6 

๒ ชม. ต่อ
สัปดำห์ 

๒๑ 
๓ 
๖ 
๓ 
๓ 
๓ 
3 

56 
15 
21 
12 
4 
4 

16 
6 

๑๖ ชม. ต่อ
สัปดำห์ 

๒๑ 
๓ 
๖ 
3 
3 
3 
3 

56 
๑5 
21 
12 
4 
4 

13 
6 

๑๓ ชม. ต่อ
สัปดำห์ 

รวม ๘3 ๘3 ๘3 ๘3 ๘๔ 

โครงสร้างหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 



 

   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล Chaibadan Technological College  

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 

   ๑๒ 

 
 
 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕63 ปรับปรุง ๒๕๖๔ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง จะต้อง
ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดวิชำ 
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล 
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

 (หน่วยกิต) 

สำขำวิชำไฟฟ้ำ 
สำขำงำนไฟฟ่ำก ำลัง 

(หน่วยกิต) 
๑. หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 
    ๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาไทย  
    ๑.๒  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
    ๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
     ๑.๔  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
     ๑.๕  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
     ๑.๖  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
๒. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ  
    ๒.๑  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
    ๒.๒  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
    ๒.๓  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
    ๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
    ๒.๕  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
๓. หมวดวิชำเลือกเสรี  
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๒๑ 
๓ 
๖ 
๓ 
๓ 
๓ 
3 

56 
15 
21 
12 
4 
4 
6 

๒ ชม. ต่อสัปดำห์ 

๒๑ 
๓ 
๖ 
3 
3 
3 
3 

56 
๑5 
21 
12 
4 
4 
6 

๒ ชม. ต่อสัปดำห์ 

รวม ๘3 ๘3 

โครงสร้างหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 



 

   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล Chaibadan Technological College  

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 

   ๑๓ 

 

 
 

 

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 

 
 

 

หมวดวิชำ 
หลักสูตรผู้จบกำรศึกษำจำก ม.6 

(หน่วยกิต) 
หลักสูตรผู้จบกำรศึกษำจำก ปวช.

(หน่วยกิต) 

๑. หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง 
    ๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาไทย  
    ๑.๒  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
    ๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
     ๑.๔  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
     ๑.๕  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
     ๑.๖  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
๒. หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ  
    ๒.๑  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
    ๒.๒  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
    ๒.๓  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
    ๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
    ๒.๕  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
๓. รำยวิชำปรับพื้นฐำนวิชำชีพ  
๔. หมวดวิชำเลือกเสรี  
๕. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๒๑ 
๓ 
๖ 
๓ 
๓ 
๓ 
3 

56 
15 
21 
12 
4 
4 

12 
6 

๑๒ ชม. ต่อสัปดำห์ 

๒๑ 
๓ 
๖ 
3 
3 
3 
3 

56 
๑5 
21 
12 
4 
4 
- 
6 

๑๒ ชม. ต่อสัปดำห์ 

รวม ๘3 ๘3 

โครงสร้ำงหลักสตูรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 

(ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว  
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คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 

   ๑๔ 

 



 

   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล Chaibadan Technological College  

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 

   ๑๕ 

 
 
 
 กำรสมัครเข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร 
 บุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๑. คุณลักษณะ 
๑.๑ เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย 
๑.๒ มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารส าหรับผู้ที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
๑.๓ ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการ 
๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องที่ตามกฎหมายที่ออกตาม
ความในมาตรา 13(3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
๑.๕ มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และความสูงตามสัดส่วนสัมพันธ์ดังนี้ 

 
๑.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย 
๑.๗ ไม่เป็นทหารประจ าการ กองประจ าการ หรือถูกก าหนดตัวเข้ากองประจ าการแล้ว 

๒. คุณสมบัติ 
๒.๑ ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการก าลังส ารองเปิดการท าการฝึกวิชาทหาร 
๒.๒ ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่าข้ึนไป และมีผลการศึกษาของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ๑.๐๐ ขึ้นไป 
๒.๓ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเท่าข้ึนไปหรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และส าเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ ากว่าชั้นปีที่ ๓ จะสมัครเข้า
รับราชการฝึกวิชาทหารต่อไปให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดได้
โดยไม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ 
๒.๔ เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง ดังต่อไปนี้ 
  

อำยุ(ปี) 
ชำย หญิง 

ควำมขยำยของอก (ซ.ม.) น้ ำหนัก 
(ก.ก.) 

ควำมสูง 
(ซ.ม.) 

น้ ำหนัก 
(ก.ก.) 

ควำมสูง 
(ซ.ม.) หำยใจเข้ำ หำยใจออก 

ไม่เกิน 15 75 72 42 154 41 148 
16 76 73 44 156 42 149 
17 77 74 46 158 43 150 
18 78 75 48 160 44 151 

19 ถึง 22 79 76 49 161 45 152 

ระเบียบการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 



 

   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล Chaibadan Technological College  

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 

   ๑๖ 

๒.๔.๑ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
 ๒.๔.๒ ช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
 ๒.๔.๓ ไว้ผมสั้น 
 ๒.๔.๔ แต่งกายตามระเบียบที่ก าหนด 
 ๒.๔.๕ เชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง 
 ๒.๔.๖ นักศึกษาชายจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ก าหนด 

 ลุก – นั่ง  ๓๔  ครั้ง ภายในเวลา  ๒  นาท ี
 ดันพืน้  ๒๒  ครั้ง   ภายในเวลา  ๒  นาท ี
 วิ่งระยะทาง  ๘๐๐  เมตร  ใช้เวลาไม่เกิน  ๓  นาที  ๑๕  วนิาที 

๒.๔.๗ นักศึกษาหญิงจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ก าหนด 
 ลุก – นั่ง  ๒๕  ครั้ง   ภายในเวลา  ๒  นาท ี
 ดันพื้น  ๑๕  ครั้ง   ภายในเวลา  ๒  นาท ี
 วิ่งระยะทาง  ๘๐๐  เมตร  ใช้เวลาไม่เกิน  ๔  นาที 

๒.๔.๘ มีการสอบทัศนคติที่มีต่อกองทัพ 
 

 
 
 
 

๑. ใบสมัคร (รด.๑)    ๑   ฉบับ 
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว   ๓   รูป 
๓. ใบรับรองแพทย์   ๑   ฉบับ 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๒   ฉบับ 
๕. ใบ รบ. ม.๓    ๑   ฉบับ 
๖. เงินบ ารุง    ๖๕๐    บาท 
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร 
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 ควำมเป็นมำ 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดย
มีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และบมจ .
ธนาคารกรุงไทย ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักการพื้นฐานว่า “เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษา ซึ่งมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ท้ังสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีใน
ประเทศ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร และประเภทที่  
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยนักศึกษาจะต้องช าระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ าเมื่อจบการศึกษาแล้ว” 

 คุณสมบตัิผู้มสีิทธิ์กูย้ืมเงิน 

๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน  

36๐,๐๐๐ บาท/ป ี
๓. มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

๓.๑ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
๓.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้   
      มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือ 
     เที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
๓.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในส่วนราชการ 
      อ่ืน ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
๓.๔ ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างการศึกษา 
๓.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๗ ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ 
      ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๓.๘ ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปีและระยะเวลาผ่อนช าระอีก 
       ๑๕ ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี 
๓.๙ ผู้กู้ต้องมคีะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตลอดปีการศึกษา 
๓.๑๐ ผู้กู้ต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมด าเนินโครงการจิตอาสาอย่างน้อย ๑ กิจกรรมต่อหนึ่งภาค 
        การศึกษา และไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อเนื่องภาคการศึกษา 

 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
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 เอกสำร / หลักฐำนท่ีใช้ประกอบกำรพิจำรณำผู้กู้ยืมเงิน 

๑. แบบค ำขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ. ๑๐๑) 
๒. เอกสำรของผู้ย่ืนค ำขอกู้ยืมเงิน 

- รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว   จ านวน ๒ ใบ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๓ ใบ 
- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๓ ใบ 
- หนังสือแสดงความคิดเป็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.๑๐๓) 
- รูปถ่ายบ้าน และครอบครัว  จ านวน ๑ รูป 
- ส าเนาใบ ปพ.3 หรือส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน ๑ ใบ 

๓. เอกสำรของบิดำ และมำรดำ หรือผู้ปกครอง ของผู้ย่ืนค ำขอกู้ยืมเงิน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ใบ 
- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๒ ใบ 
- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร ฯลฯ 

๔. เอกสำรประกอบกำรรับรองรำยได้ ดังนี้ 
- กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจ าให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิป

เงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี 
- กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน ไม่มีรายได้ประจ าให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว

ของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.๑๐๒) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ และส าเนาทะเบียนบ้าน 
ของผู้รับรองรายได้ 

 วิธีกำรขอกู้ยืมผ่ำนระบบ LOS (Loan Origination System) 
๑. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect / ระบบจัดการการให้กู้ยืม (LOS) (ด าเนินการครั้งแรกเพ่ือใช้

ส าหรับ Login ระบบ LOS) 
๒. ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ LOS และเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผย

ข้อมูล ส าเนาบัตรประยาชนของผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 
20 บีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยืนค าขอกู้ยืมเป็นปีแรก) โดยจะต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องก่อนส่ง
ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนดในระบบ LOS 

๓. ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน และต้องการกู้ยืมเงินในแต่ละภาคเรียนต้องด าเนินการยื่นแบบยืนยัน
การเบิกเงินกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนดในระบบ LOS 

๔. บันทึกจ านวนเงินและยืนยันยอดการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ LOS ลงนามในแบบเบิกเงินที่สถานศึกษาพร้อมผู้แทน
โดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเป็นปีแรก)ภายใน
ระยะเวลาที่กองทุนก าหนด 

๕. บันทึกสัญญาและลงนามในสัญญาและแบบเบิกเงินที่สถานศึกษา พร้อมกับผู้ค้ าประกัน และผู้แทน 
โดยชอบธรรม ภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด 

 
หมำยเหตุ -  นักศึกษำต้องมำแสดงควำมประสงค์กำรกู้ยมืเงินทุกภำคเรียน 
  -  นักศึกษำต้องส่งสมุดบันทึกจิตอำสำทุกภำคเรียน ภำคเรียนละ ๑๘ ชั่วโมงขึ้นไป 
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ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ 

******************************************************************************* 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นฉะนั้น
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2515 จึงได้
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียน ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2503 และให้ผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังรับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรียน นักศึกษาไว้ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู 
หรือบุคคลที่นักเรียน นักศึกษานั้นอาศัยอยู่ 

2. ให้นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าเรียนในสถานศึกษาใน
สังกัด หรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่การศึกษาผู้ใหญ่มีผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

3. ในวันที่มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ให้ผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมกันส่งหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ถ้าผู้ปกครองไม่อาจมามอบตัวนักศึกษาได้ก าหนด ให้ผู้ปกครองตกลงกับ
หัวหน้าสถานศึกษาก าหนดวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

4. ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือควบคุมความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียนโดยให้
นักเรียน นักศึกษา แต่งกาย แต่งเครื่องแบบและประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของสถานศึกษาและ
ของกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา และจะได้ช่วยสถานศึกษาแก้ปัญหานั้น ๆ 

6. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่ หรือความเป็นอยู่ผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ปกครองแจ้งให้
สถานศึกษาทราบ 

7. ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่รับการศึกษาอยู่สถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาตรวจสอบติดตามหลักฐาน
เป็นผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาหากเห็นว่านักเรียน นักศึกษาคนใดไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ปกครองไม่เหมาะสม ก็ให้
สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

    

 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 

 
        (ลงชื่อ)     ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์ 
         (นายก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์) 

        รัฐมนตรีช่วยว่าการปฏิบัติราชการแทน 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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   ๒๐ 

 

 
 
 
 

กฎกระทรวงศึกษำธกิำรก ำหนดควำมประพฤติของนักเรยีน นักศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
***************************************************************** 

 อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา 
๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ 

(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน 
(๒) เล่นการพนันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(๔) ซื้อจ าหน่ายแลกเปลี่ยนเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด 
(๕) ลักทรัพย์กรรโชกทรัพย์ข่มขู่หรือบังคับขืนใจเพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน 
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิด 

ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ 
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
(๙) ออกนอกสถานที่พักในเวลากลางคืนเพ่ือเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อน 

ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎกระทรวงนี้ 
 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

        จาตุรนต์    ฉายแสง 
        ( นายจาตุรนต์    ฉายแสง ) 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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   ๒๑ 

 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

***************************************************** 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ” ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่าครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อ านวยการ

อธิการบดีหรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น 
“กระท าความผิด” หมายความว่าการที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาหรือ
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนละนักศึกษา “การลงโทษ” หมายความ
ว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน  
(๒) ท าทัณฑ์บน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ   
(๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ
หรือด้วยความพยาบาทโดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติ ไม่ดีของนักเรียน
หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้
ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
ข้อ ๘ การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน

หรือนักศึกษาหรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือ
ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

 
 
 
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนหรือนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนดและให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
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   ๒๒ 

ข้อ ๑๐ ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระท าความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใช้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
 

อดิศัย   โพธารามิก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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   ๒๓ 

 
 
 

ประกำศวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล 
เรื่อง วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล เป็นสถำนศึกษำปลอดบุหรี่ตำมกฎหมำย 

***************************************** 
เนื่องจากวิทยาลัยตระหนักว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและการสูบบุหรี่ยังเป็นปัจจัย

ส าคัญที่น าไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังมีกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ให้สถานศึกษาต้องเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จึงเห็นควรให้มีนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมายดังนี้ 

1. ติดป้าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หน้าวิทยาลัยในจุดที่เห็นเด่นชัด และท าความเข้าใจกับ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในวิทยาลัย และผู้มาติดต่อ ว่าวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สูบบุหรี่ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ว่า
วิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และเลิกสูบบุหรี่ 

3. ท าการส ารวจนักเรียน นักศึกษาว่าคนใดสูบหรือไม่สูบบุหรี่ เฝ้าติดตาม ควบคุมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสพ 
กลุ่มเสี่ยงและดูแลกลุ่มปกติอย่างเข้มแข็ง 

4. จัดกิจกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้เรื่องบุหรี่ บูรณนาการในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร 
5. ให้ลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่มีบุหรี่ในครอบครอง และสูบบุหรี่ในวิทยาลัย ตามระเบียบของวิทยาลัย

เทคโนโลยีชัยบาดาล ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
6. ให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาล สถานีต ารวจ องค์กร ชมรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ

บุหรี่ 
7. นโยบายนี้บังคับใช้กับทุกคน ทั้งครู - อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้มาเยี่ยมหรือติดต่อวิทยาลัยและนักการ

ภารโรง ห้ามสูบบุหรี่ในวิทยาลัย ไม่ว่าเวลาไหนหรือสถานที่ไหนในวิทยาลัย 
 

  ประกาศ ณ วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

 
( นางรัชนี  มนูพิพัฒน์พงศ์ ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
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   ๒๔ 

 
 
 
 

ประกำศวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล 
เร่ือง นโยบำยส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ ใช้ถนนและกำรสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % 

***************************************** 
                  เนื่องจากวิทยาลัยมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความห่วงใยต่อสุขภาพในการเดินทางไป -
กลับ ระหว่างบ้านกับวิทยาลัยของครู - บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้มาติดต่องานในวิทยาลัย ซึ่งหากเกิด
อุบัติเหตุขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวครู - บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ครอบครัวและวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยจึงขอประกาศ
มาตรการ การสวมหมวกนิรภัย ในการเข้า - ออกวิทยาลัย ทั้งผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ดังนี้ 
 

นักเรียน นักศึกษำ ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้า – ออกจากวิทยาลัยต้อง
สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษดังนี้ 
           1. ถ้าหากพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งที่ 1 และ 2 จะว่ากล่าวตักเตือนและท าการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
           2. ถ้าหากพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย  3  ครั้ง ทางวิทยาลัยจะจัดให้บ าเพ็ญประโยชน์บริเวณทางเข้า - ออก 
และด้านหน้าวิทยาลัยเป็นเวลา  3  ชั้วโมง 
           3. ถ้าหากพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย  5  ครั้ง ทางวิทยาลัยจะจัดให้เข้ารับการอบรมเรื่องการขับขี่รถอย่าง 
ปลอดภัยและกฎจราจร โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรชัยบาดาล 
           4. ถ้าหากยังฝ่าฝืนข้อบังคับจะเชิญผู้ปกครองมาชี้แจง และขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแล และติดตาม 
           5. ถ้าหากยังฝ่าฝืนข้อบังคับอีกจะเชิญผู้ปกครองมาชี้แจง เรื่องการไม่อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษำ         
น ารถจักรยานยนต์มาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ครู-บุคลำกร  วิทยาลัยขอความร่วมมือให้ครูและบุคลากร ทุกท่านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออกวิทยาลัยต้อง
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

      ( นางรัชนี  มนูพิพัฒน์พงศ์ ) 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
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   ๒๕ 

 
 

 
 

ประกำศวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล 
เร่ือง ระเบียบว่ำด้วยกำรตัด กำรเพ่ิมคะแนนควำมประพฤติและลงโทษนักเรยีน นักศกึษำ  

พ.ศ.๒๕๖๒  
**************************************************** 

              ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล มีนโยบายที่จะปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดีมีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต 
สุภาพและละเว้นอบายมุข จึงสมควรออกระเบียบว่าด้วยการตัด การเพ่ิมคะแนนความประพฤติและการลงโทษ
นักเรียน นักศึกษาเพ่ือบังคับใช้แก่นักเรียน นักศึกษา และให้ครูถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันดังนี้ 
               ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษนักเรียน นักศึกษา”
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
               ข้อ ๒  บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งวิทยาลัยที่ขัดต่อหรือแย้งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
               ข้อ ๓  นักเรียน นักศึกษาคนใดประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพของการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ
กระท าการใด ๆ อันฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงานของวิทยาลัยจะถูกตัดคะแนนความ
ประพฤต ิ
               ข้อ ๔  ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอให้ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาที่เห็นว่าการกระท าฝ่า
ฝืน ตามข้อ ๓ โดยรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่องานส่งเสริมระเบียบวินัย ดังนี้ 

(1) การมาเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
๑.๑ ขาดเรียน/มาแต่ไม่ Scan บัตร (ถือว่าขาดเรียน) ตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 
๑.๒ มาสายหลังท ากิจกรรมหน้าเสาธง ๐๘.๑๕ - ๐๙.๑๕ น. (สายแถว) ตัดคะแนนความ

ประพฤติ  ๓ คะแนน 
๑.๓ มาสายหลัง ๐๙.๑๕ น. (สายคาบ) ตัดคะแนนความประพฤติ  ๕ คะแนน 
๑.๔ มาสายหลัง ๐๘.๓๐ น. (นกัศึกษาที่ขออนุญาตในกรณีพิเศษ) ตัดคะแนนความประพฤติ  

๗  คะแนน 
๑.๕ ลืมบัตร หรือ Scan บัตรให้เพ่ือนถูกตัดคะแนนทั้งผู้เป็นเจ้าของบัตรและผู้ Scan บัตร

ให้ตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 
๑.๖ หนีเรียน หรือ Scan บัตรก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. ตัดคะแนนความประพฤติ ๗ คะแนน 

                       (๒)  แต่งกายผิดระเบียบของวิทยาลัย ตัดคะแนนความประพฤติ  ๗  คะแนน 
                       (๓)  การปฏิบัติตนในห้องเรียน 
                            ๓.๑  ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัดคะแนนความประพฤติ  ๕ คะแนน 
         ๓.๒  น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียนหรืออาคารเรียน ตัดคะแนน
ความประพฤติ  ๕ คะแนน 
                            ๓.๓  เล่นกีฬาในห้องเรียน ตัดคะแนนความประพฤติ  ๑๐ คะแนน 
                            ๓.๔  ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนหรือในอาคารเรียน ตัดคะแนนความประพฤติ  ๑๐ คะแนน 
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                      (๔)  มีบุหรี่ในครอบครอง หรือสูบบุหรี่ในเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกวิทยาลัย ตัด
คะแนนความประพฤติ  ๒๐ คะแนน 
                      (๕)  นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้หยุดพัก
การเรียนทันที  ๓-๕  วัน  ระหว่างนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของงานส่งเสริมระเบียบวินัย 
                            ๕.๑  ดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด 
                            ๕.๒  เล่นการพนัน 
                            ๕.๓  ซื้อ จ าหน่าย สิ่งมึนเมา บุหรี่ 
                            ๕.๔  แสดงกริยาก้าวร้าว ไม่ความเคารพครู อาจารย์ 
                             ๕.๕  ท าลายทรัพย์หรือ ลักทรัพย์  กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือ
สิ่งของส่วนรวม 
                            ๕.๖  สร้างความปั่นป่วนให้เข้าใจผิดหรือยุแหย่ให้แตกความสามัคคี 
                            ๕.๗  ชู้สาว 
                            ๕.๘  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
                            ๕.๙  พกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบิดที่อันจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง    
                            ๕.๑๐ อ่ืน ๆ ที่อยู่ในดุลพินิจว่าร้ายแรง 
                      (๖)  นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้จ าหน่ายออก 
โดยไม่มีการพิจารณา 
                            ๖.๑  จ าหน่ายยาเสพติด  
                            ๖.๒  มีพฤติกรรมทางการค้าประเวณีหรือให้บริการทางเพศ 
                            ๖.๓  น าบุคคลภายนอกมาท าร้ายนักเรียน นักศึกษา/บุคลากรของวิทยาลัย 
                            ๖.๔  ท าผิดกฎหมายบ้านเมืองสถานหนัก 
                            ๖.๕  กระท าการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจการบริหารวิทยาลัย 
                        
หมำยเหตุ    ลักษณะความผิดใด ไม่ก าหนดในระเบียบนี้  ให้งานส่งเสริมระเบียบวินัยหรือคณะกรรมการพิจารณา  
ตัดคะแนนความประพฤติได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 

กำรลงโทษ นักเรียน นักศึกษำ 
              ข้อ ๕  นักเรียน นักศึกษาที่กระท าความผิด นอกจากจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ  จะต้องได้รับโทษ
สถานหนึ่งสถานใดดังต่อไปนี้คือ 
                       (๑)  ว่ากล่าวตักเตือน  
                       (๒)  ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       
                       (๓)  ท าทัณฑ์บน   

 (๔) ตัดคะแนนความประพฤติ  
                       (๕)  พักการเรียน เป็นเวลา .............. วนั  
                       (๖)  จ าหน่ายออก/เขียนใบลาออก 
               ข้อ ๖  เมื่อนักเรียน นักศึกษาคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ โดยมีแนวทางข้ันตอนในการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
                       (๑)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติ   ๕๐ - ๖๐  คะแนน   ครูที่ปรึกษาว่ากล่าวตักเตือน    
                       (๒)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติ   ๖๑ - ๗๐  คะแนน   หัวหน้าชั้นปีตักเตือนและอบรม                                           
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                      (๓)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติ   ๗๑ - ๘๐  คะแนน  งานส่งเสริมระเบียบวินัย เชิญผู้ปกครอง
มาบันทึกรับทราบความผิด  ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
                      (๔)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติ  ๘๐-๑๐๐  คะแนน งานส่งเสริมระเบียบวินัย เชิญผู้ปกครองมา
บันทึกรับทราบความผิดท าทัณฑ์บน  ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ติด มผ.) 
                      (๕)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติมากกว่า ๑๐๐  คะแนนโดยไมมีการปรับปรุงแก้ไข  ให้นักเรียน 
นักศึกษาพ้นสภาพแต่ถ้ามีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ให้มาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
               ข้อ ๗  นักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิทยาลัยจะด าเนินการตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดทันที่ และรายงานให้กับผู้ปกครองทราบ 
               ข้อ ๘  ผู้อ านวยการมอบอ านาจการลงโทษให้กับครู อาจารย์ดังนี้ 
                      (๑)  ครู ทุกท่าน มีอ านาจการลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือน ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติและ     
ตัดคะแนนความประพฤติ โดยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
                      (๒)  หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยมีอ านาจการลงโทษท าทัณฑ์บน 
               ข้อ ๙  การลงโทษสั่งพักการเรียน  ให้หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยสอบเสนอให้ผู้อ านวยการ
รับทราบโดยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
               ข้อ ๑๐  การลงโทษจ าหน่ายออกให้หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยสอบเสนอให้ผู้อ านวยการพิจารณา
สั่งการ 
 

กำรเพิ่มคะแนนควำมประพฤติ 
การเพ่ิมคะแนนความประพฤติ สามารถท าได้ ๒ วิธี 
          ๑. นักเรียน นักศึกษาขอเพ่ิมคะแนนความประพฤติด้วยตนเอง โดยเขียนใบค าร้องขอท ากิจกรรม      
          ๒. ครู ทุกท่าน มีสิทธิในการขอเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน นักศึกษาตามที่เห็นควร โดยเขียน
ในแบบเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม  
             ในการเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ส่วนลักษณะความ
ประพฤติท่ีน่ายกย่องที่ไม่ก าหนด ให้งานส่งเสริมระเบียบวินัยพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 2.๑ ช่วยรักษาความสะอาดที่นอกเหนือจากเวรประจ าวันเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 
 2.2 เป็นตัวแทนในการในการร่วมกิจกรรมหรือขอความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมคะแนนความ
ประพฤติ ๑๐ คะแนน 
 2.3 มีการปรับปรุงพฤติกรรมดีขึ้นหลังจากที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือน 
และท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน 
 2.4 เก็บของตกแล้วน ามาแจ้งครู  อาจารย์เพ่ือประกาศหาเจ้าของแล้วส่งคืน เพ่ิมคะแนนความประพฤติ 
๒๐ คะแนน 
 2.5 เป็นตัวแทนวิทยาลัยในการแข็งขันประกวดความสามารถ  แข็งขันทักษะหรืออ่ืน ๆ ที่งานส่งเสริม
ระเบียบวินัยพิจารณา เพ่ิมคะแนนความประพฤติ  ๔๐  คะแนน 
 2.6 ชี้ช่องทางหรือให้เบาะแส  แหล่งอบายมุข การกระท าที่ผิดต่อระเบียบของทางวิทยาลัยและกฎหมายให้
ครู อาจารย์ทราบเพิ่มคะแนนความประพฤติ ๔๐  คะแนน 
 2.7 น าชื่อเสียงที่ดีมาสู่วิทยาลัยจนท าให้บุคคลภายนอกรู้จักวิทยาลัยดีขึ้นโดยมีหลักฐานการท าชื่อเสียงมา
ประกอบเพิ่มคะแนนความประพฤติ ๔๐  คะแนน 
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   ๒๘ 

2.8 มีความประพฤติที่ดีจนได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งของวิทยาลัย เพ่ิมคะแนนความประพฤติ  ๔๐ 
คะแนน 

2.9 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัด  เพ่ิมคะแนนความ
ประพฤติ ๔๐ คะแนน 

2.10 ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล และท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจ าจนเป็นตัวอย่างที่ดี เพ่ิมคะแนนความ
ประพฤติ  ๔๐ คะแนน 

 
                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                                                    ( นางรัชน ี    มนูพิพัฒน์พงศ์ ) 
                                                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 
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ประกำศฝ่ำยบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล 
เรื่อง ระเบียบว่ำด้วยเครื่องแบบนักศึกษำ พ.ศ.256๔ 

************************************************************* 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 

เครื่องแบบนักศึกษำหญิง 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว กรณีไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 
 2. เสื้อ เชิ้ตสีขาวผ้าไม่บางหรือหน้าจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ปกเชิ้ต มีสาบหน้าติดรังดุม 5 เม็ด แขนสั้น 
ปลายแขนพับเบิ้ลเป็นรูปเหลี่ยม เย็บตะเข็บคู่ ต่อบ่าด้านหลังเป็นรูปแหลมเย็บตะเข็บคู่ ใช้กระดุมของวิทยาลัย 
 3. เข็มขัด หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 4. กระโปรง สีฟ้าอมเทา ทรงเอ ยาวคลุมเข่า ติดซิบข้าง 8 นิ้ว กระเป๋าเจาะขอบกระโปรงข้างขวา จับจีบ 
ทวิส ด้านหน้า-หลัง 2 จีบ จีบลึกไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เย็บตะเข็บคู่จากขอบกระโปรง 8 นิ้ว 
 5. รองเท้า คัทชูหนังสีด า ไม่มีลวดลาย สูง 1 นิ้วขึ้นไป 
 เครื่องแบบนักศึกษำชำย 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว หากไว้ยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยท้ายทอย เช่น แบบทรงผมรอง
ทรง  และห้ามไว้หนวดเครา 
 2. เสื้อ  ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้น มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิด อยู่หน้าอกซ้าย ขนาดพอเหมาะกับผู้สวมใส่ 
 3. กางเกงสีฟ้าอมเทา แบบสุภาพขายาว มีจีบด้านหน้า 2 จีบ กระเป๋าด้านข้างเจาะตามแนวกางเกง ไม่พับขา 
(ห้ามใช้ผ้ายีนส์ทุกชนิด) 
 4. เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายแบบหุ้มส้นชนิดผูก 
 6. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มีลวดลาย 
      ชุดพละศึกษำพำณิชยกรรม (ชำย-หญิง) 

 1. เสื้อ เป็นเสื้อพละของวิทยาลัย(สีตามที่ก าหนด) 
 2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีด า 
 3. รองเท้า ผ้าใบสีขาว (หญิง) , ผ้าใบสีด า (ชาย) 
 4. ถุงเท้า สั้นสีขาว (หญิง) , สีด า (ชาย) 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
       เครื่องแบบนักศกึษำชำย 

1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว หากไว้ยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยท้ายทอย เช่น แบบทรงผมรอง
ทรงและห้ามไว้หนวดเครา 

2. เสื้อ  ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้น มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิด อยู่หน้าอกซ้าย ขนาดพอเหมาะกับผู้สวมใส่ 
3. กางเกงสีกรมท่า แบบสุภาพขายาว มีจีบด้านหน้า 2 จีบ กระเป๋าด้านข้างเจาะตามแนวกางเกง ไม่พับขา 

(ห้ามใช้ผ้ายีนส์ทุกชนิด) 
4. เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายแบบหุ้มส้นชนิดผูก 
6. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มีลวดลาย 
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ชุดพละศึกษำอุตสำหกรรม 
  1. เสื้อ เป็นเสื้อพละของวิทยาลัย (สีตามที่ก าหนด) 
  2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีด า 
  3. รองเท้า ผ้าใบสีด า 
  4. ถุงเท้า สั้นสีด าไม่มีลวดลาย 

ชุดฝึกงำนอุตสำหกรรม 
 1. เสื้อ เป็นเสื้อฝึกงานของวิทยาลัยตามท่ีก าหนด 

           2. กางเกง สีกรมท่า แบบสุภาพขายาว มีจีบด้านหน้า 2 จีบ กระเป๋าด้านข้างเจาะตามแนวกางเกง ไม่พับ
ขา (ห้ามใช้ผ้ายีนส์ทุกชนิด) 
 3. เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายแบบหุ้มส้นชนิดผูก 
 5. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มีลวดลาย 
 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
เครื่องแบบนักศกึษำหญิง 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว กรณีไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 
 2. เสื้อ เชิ้ตสีขาวผ้าไม่บางหรือหน้าจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ปกเชิ้ต มีสาบหน้าติดรังดุม 5 เม็ด แขนสั้น 
ปลายแขนพับเบิ้ลเป็นรูปเหลี่ยม เย็บตะเข็บคู่ ต่อบ่าด้านหลังเป็นรูปแหลมเย็บตะเข็บคู่ ใช้กระดุมของวิทยาลัย 
 3. ผ้าพันคอ สีพื้นพับทบปล่อยปลายผ้าเป็นสามเหลี่ยมผูกเฉียงเล็กน้อย 
 4. เข็มขัด หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 5. กระโปรง สีด าทรงเอ จีบทวีสหลัง 
          6. รองเท้า คัทชูหนังสีด า ไม่มีลวดลาย สูง ๑ นิ้วขึ้นไป 
เครื่องแบบนักศกึษำชำย 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว หากไว้ยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยท้ายทอย  เช่น แบบทรงผม
รองทรง  และห้ามไว้หนวดเครา 
 2. เสื้อ  ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนยาว มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิด อยู่หน้าอกซ้าย ขนาดพอเหมาะกับผู้สวมใส่ 
 3. เนคไท สีพ้ืน ผูกติดกระดุมคอบนสุด 
 4. กางเกงด า แบบสุภาพขายาว กระเป๋าด้านข้างเจาะตามแนวกางเกง ไม่พับขา (ห้ามใช้ผ้ายีนทุกชนิด) 
 5. เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 6. รองเท้า หนังสีด าไม่มีลวดลาย 
 7. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มีลวดลาย 
ชุดพละศึกษำพำณิชยกรรม (ชำย-หญิง) 

  1. เสื้อ เป็นเสื้อพละของวิทยาลัย (สีตามที่ก าหนด) 
  2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีด า 
  3. รองเท้า ผ้าใบสีขาว (หญิง) , ผ้าใบสีด า (ชาย) 

    4. ถุงเท้า สั้นสีขาว (หญิง) , สีด า(ชาย) 
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ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
 เครื่องแบบนักศกึษำหญงิ 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว กรณีไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 
 2. เสื้อ เชิ้ตสีขาวผ้าไม่บางหรือหน้าจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ปกเชิ้ต มีสาบหน้าติดรังดุม 5 เม็ด แขนสั้น 
ปลาย แขนพับเบิ้ล ต่อบ่าด้านหลังเป็นรูปแหลมเย็บตะเข็บคู่ ใช้กระดุมของวิทยาลัย 
 3. เสื้อสูท  สีเทาตามแบบที่วิทยาลัยก าหนด 
 4. เข็มขัด หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 5. กระโปรง สีฟ้าอมเทาทรงตรง ทวิสหลัง 2 ชั้น เหนือทวิส ไม่มีผ้าหรือกระดุมปิดทับด้านหลังเรียบยาวคลุมเข่า 
 6. รองเท้า คัทชูหนังสีด า ไม่มีลวดลาย สูง 1 นิ้วขึ้นไป 
 เครื่องแบบนักศกึษำชำย 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว หากไว้ยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยท้ายทอย เช่น แบบทรงผมรอง
ทรงและห้ามไว้หนวดเครา 
 2. เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนยาว มีกระเป๋า ไม่มีฝ่าปิด อยู่หน้าอกซ้ายขนาดพอเหมาะกับผู้สวมใส่      
ผูกเนคไทสีเทา 
 3. เสื้อสูท  สีเทาตามแบบที่วิทยาลัยก าหนด 
 4. กางเกงสีฟ้าเทา แบบสุภาพขายาว มีจีบด้านหน้า 2 จีบ กระเป๋าด้านข้างเจาะตามแนวกางเกง 
 ไม่พับขา (ห้ามใช้ผ้ายีนส์ทุกชนิด) 
 5. เข็มขัด  หนังสีด าหัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 6. รองเท้า หนังสีด า ไม่มีลวดลายแบบหุ้มส้นชนิดผูก 
 7. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มีลวดลาย 
ชุดพละศึกษำบริหำรธุรกิจ (ชำย-หญิง) 
   1. เสื้อ เป็นเสื้อพละของวิทยาลัย (สีตามที่ก าหนด) 
   2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีด า 
   3. รองเท้า ผ้าใบสีขาว (หญิง) , ผ้าใบสีด า (ชาย) 
   4. ถุงเท้า สั้นสีขาว (หญิง) , สีด า (ชาย) 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
 เครื่องแบบนักศกึษำชำย 

1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว หากไว้ยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยท้ายทอย เช่น แบบทรงผมรอง
ทรงและห้ามไว้หนวดเครา 
 2. เสื้อ  ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนยาว มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิด อยู่หน้าอกซ้าย ขนาดพอเหมาะกับผู้สวมใส่ 
ผูกเนคไทสีเขียว 

3. กางเกงสีด าแบบสุภาพขายาว มีจีบด้านหน้า 2 จีบ กระเป๋าด้านข้างเจาะตามแนวกางเกง ไม่พับขา 
(ห้ามใช้ผ้ายีนส์ทุกชนิด) 

4. เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายแบบหุ้มส้นชนิดผูก 
6. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มีลวดลาย 
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ชุดพละศึกษำอุตสำหกรรม 
  1. เสื้อ เป็นเสื้อพละของวิทยาลัย(สีตามก าหนด) 
  2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีด า 
  3. รองเท้า ผ้าใบสีด า 
  4. ถุงเท้า สั้นสีด า 

ชุดฝึกงำนอุตสำหกรรม 
 1. เสื้อ เป็นเสื้อฝึกงานของวิทยาลัยก าหนด 

           2. กางเกง สีด าแบบสภุาพขายาว มจีีบดา้นหนา้ 2 จบี กระเป๋าดา้นข้างเจาะตามแนวกางเกง ไม่พับขา           
(ห้ามใช้ผ้ายีนสท์ุกชนดิ) 
 3. เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายแบบหุ้มสน้ชนิดผูก 
 5. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มลีวดลาย 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
 เครื่องแบบนักศึกษำหญิง 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว กรณีไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 
 2. เสื้อ เชิ้ตสีขาวผ้าไม่บางหรือหน้าจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ปกเชิ้ต มีสาบหน้าติดรังดุม 5 เม็ดแขนสั้น ปลายแขน
พับเบิ้ลเปน็รูปเหลี่ยม เย็บตะเข็บคู่ ต่อบ่าดา้นหลังเป็นรูปแหลมเย็บตะเข็บคู่ ใช้กระดุมของวิทยาลัย    สวมเสื้อสตูรสีด าตาม
แบบที่วิทยาลยัก าหนด 
 3.  ผ้าพันคอ สีพื้นพับทบปล่อยปลายผ้าเป็นสามเหลี่ยมผูกเฉียงเล็กน้อย 
 4. เข็มขัด หนังสีด าหัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 

5. กระโปรง สีด าทรงเอ จีบทวสิหลัง 
 6. รองเท้า คัทชูหนังสีด า ไม่มีลวดลาย สูง 1 นิ้วขึน้ไป 
เครื่องแบบนักศึกษำชำย 
 1. ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาว หากไว้ยาวด้านข้างและด้านหลังตอ้งยาวไม่เลยทา้ยทอย เชน่ แบบทรงผมรองทรง  
และห้ามไว้หนวดเครา 
 2. เสื้อ  ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนยาว มีกระเป๋า ไม่มีฝาปิด อยู่หน้าอกซ้าย ขนาดพอเหมาะกับผู้สวมใส่ 
สวมเสื้อสูตรสีด าตามแบบที่วิทยาลัยก าหนด 
 3. เนคไท สีพื้น ผูกติดกระดุมคอบนสุด 
 4. กางเกงด า แบบสุภาพขายาว กระเป๋าด้านข้างเจาะตามแนวกางเกง ไม่พับขา (ห้ามใช้ผา้ยนีทุกชนิด) 
 5. เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของวิทยาลัย 
 6. รองเท้า หนังสีด าไม่มลีวดลาย 
 7. ถุงเท้า  สั้นสีด าไม่มลีวดลาย 
ชุดพละศึกษำพำณิชยกรรม (ชำย-หญิง) 

 1. เสื้อ เป็นเสื้อพละของวิทยาลัย (สีตามที่ก าหนด) 
 2. กางเกง เป็นกางเกงวอร์มสีด า 
 3. รองเท้า ผ้าใบสีขาว (หญิง) , ผ้าใบสีด า (ชาย) 
 4. ถุงเท้า สั้นสีขาว (หญิง) , สีด า(ชาย) 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม    พ.ศ. 2564 
 
 
                                                                             ( นางรชันี     มนูพิพัฒน์พงศ ์) 
        ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 


