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ค ำน ำ 
 

 หนังสือคู่มือนักศึกษาท่ีวิทยาลัยได้จัดท าขึ้นนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครอง 
นักศึกษาและวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวิทยาลัยกับ
ผู้ปกครองและนักเรียน 

 คู่มือนักศึกษาเล่มนี้  ได้บรรจุเนื้อหาสาระเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ  ข้อบังคับ 
หลักสูตร แผนการเรียน การวัดผลการเรียนการสอนท้ัง ระดับ ปวช. และ ปวส. กิจกรรม
ด้านวิชาการ กิจกรรมด้านเสริมหลักสูตร การบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีวิทยาลัยได้
จัดบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายและการควบคุมความ
ประพฤติของนักศึกษา 

 ส าหรับท่านผู้ปกครอง ท่านสามารถศึกษาและทราบระเบียบปฏิบัติกระบวนการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นแนวทางในการควบคุมดูแลแนะน า และสนับสนุนกุลบุตร - กุลธิดา 
หรือนักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่ในการปกครองของท่านให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ
และนโยบายของวิทยาลัยเป็นอย่างดี ผู้ปกครองจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะช่วยสนับสนุน
วิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนและการประพฤติปฏิบัติตนของนักศึกษา 

 ส าหรับนักศึกษา ขอให้ได้ศึกษากระบวนการเรียนการสอนการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมของวิทยาลัย การแต่งกาย และการควบคุมความประพฤติของ
นักศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ ถ้ามีข้อขัดข้องใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้นักศึกษาสอบถามจากคร-ู อาจารย์ ทุกท่านได้ ครู- อาจารย์ทุกท่าน
พร้อมท่ีจะให้ค าแนะน าและช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคนด้วยความสุจริตใจ 

 ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักศึกษา ได้ใช้คู่มือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดเพราะ
จะเป็นสื่อกลางท่ีจะประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัย กับผู้ปกครองและนักศึกษา 
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  โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2504 ตามใบอนุญาตเลขที่ 70 ฝ 
2504  ของกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี 678/1  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2507  ได้มีการปรับเปลี่ยนบ้านเลขที่ใหม่เป็น 268 ถนนนครไชยศรี 
แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมเป็นบ้านของหลวงศักดิ์นายเวร และใช้สถานที่นี้
มาจนกระทั่งปัจจุบัน โดยใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหลวงศักดิ์นายเวร”  เพ่ือเป็นเกียรติแก่เจ้าของเดิม ส าหรับ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษานั้น คือ อาจารย์สิงห์โต  ชนวัฒน์  ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนระดับ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพศิลปะ หลักสูตร  3  ปี   ต่อมาในปีพุทธศักราช 2519  ได้รับอนุญาต
ให้เปิดสอนรอบบ่าย 
  ในปีพุทธศักราช  2531 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตจาก  อาจารย์สิงห์โต   ชนวัฒน์  มาเป็น    
อาจารย์วิภาพรรณ   ชูทรัพย ์  ผู้บุกเบิกและก่อตั้งโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรี
ย่าน   โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ที่เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม  และ
โรงเรียนกันตะบุตร ที่เปิดสอนประเภทวิชาสามัญ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3 
  แต่ด้วยความมานะพยายาม และตั้งใจจริงของอาจารย์วิภาพรรณ  ชูทรัพย์ ที่ต้องการเห็น
ความส าเร็จของกุลบุตร-กุลธิดา ของชาติ ทั้งด้านพาณิชยกรรม และด้านศิลปกรรม จึงได้พัฒนาและปรับปรุง
โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยการน าเอาเทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือสนอง
ความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน 
  ในปีพุทธศักราช 2541 ทางคณะผู้บริหารอันประกอบด้วย  อาจารย์วิภาพรรณ ชูทรัพย์  
ผู้รับใบอนุญาต ได้เล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาด้านสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพ่ือรองรับบุคลากรที่ต้องการเข้า
มาศึกษา จึงได้ด าริให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง เปิดท าการสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา
เทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์กรุงเทพ  สอนภาคบ่าย โดยมี อาจารย์อรรถพล 
ดารารัตน์  เป็นผู้จัดการ จัดด าเนินการวางรากฐานโปรแกรมการเรียนการสอน และต่อมาในปีพุทธศักราช 
2547 ไดข้ออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพ 
  โรงเรียนอาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพ  กับ   โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา  ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่
เดียวกัน แต่ด าเนินกิจการต่างเวลา และหลักสูตรที่ต่างกันนั้น ด้วยเหตุที่ได้มีการปฏิรูปการอาชีวศึกษา พ.ศ.  
2545  ตามแผนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542  ท าให้ทั้ง 2 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา 
ได้มาใช้หลักสูตรการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการเดียวกัน และได้มีประกาศระเบียบว่าด้วยการ
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ก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ฯ พ.ศ. 2549 ที่เปิดสอนหลักสูตรหลายระดับและมี
หลายประเภทวิชาต้องมีจ านวนเนื้อที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2  ไร่ 
   จากรายละเอียดข้างต้นโรงเรียนอาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพและโรงเรียนอาชีวศิลป
ศึกษา สามารถรวมกิจการได้ในเนื้อที่  2  ไร่ 15.31 ตาราวาง โดยใช้หลักสูตรของการอาชีวศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการเดียวกัน และเพ่ือให้การบริหารจัดการที่คล่องตัว จึงได้ใช้ชื่อเดียวกัน คือ โรงเรียนอา
ชีวศิลปศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้น 

การเรียนการสอนของโรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา มุ่งเน้นถึงการออกแบบซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาด  สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดสอนวิชาชีพด้านศิลปะและด้านอุตสาหกรรม  
ซึ่งเปิดการศึกษาเป็น  2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช  2556 โดยเปิดสอนสาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ และสาขางานสถาปัตยกรรม ส่วน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช  2557โดยเปิดสอนสาขางานจิตรกรรม สาขางานออกแบบนิเทศน์ศิลป์  สาขางานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนขึ้นใหม่ จึงได้อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา
เอกชนที่เปิดสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปลี่ยนค า
น าหน้าชื่อแทนค าว่า “โรงเรียน” ได้นั้น ทางสถานศึกษาจึงด าเนินการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนอาชีวศิลป
ศึกษา”  มาเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์”  ตั้งแต่วันที่  25  มกราคม  2555  เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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พระพุทธรูปประจ ำวิทยำลัย 

 

 
พระธรรมมงคล 

 

        
                   พระวิษณุกรรม                        พระพิฆเณศวร 
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ตรำประจ ำวิทยำลัย 

 
พุทธศำสนสุภำษิตประจ ำวิทยำลัย 

 

นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา 
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ม ี

 

ปรัชญำของวิทยำลัย 
 

การศึกษาเด่น  กิจกรรมดี 
มีคุณธรรม   สัมพันธ์กับชุมชน  

 

เอกลักษณ์ 
 

วิชาชีพเด่น   เน้นคุณธรรม 
 

อัตลักษณ ์
 

ทักษะศิลป์ดี   มีจิตสาธารณะ 
สีประจ ำโรงเรียน    แดง  เหลือง  น ้าเงิน 
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คุณลักษณะของนักศึกษำที่พึงประสงค์ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำอำชีวศิลป์ 

 
 จากปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายของวทิยาลัย และสอดคลอ้งกับ
ชื่อของวิทยาลยั คอื   ARCHIVASILP    มีรายละเอียด   ดังนี  
 
A = ABILITY มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี 

R = RESPONSIBILITY มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

C = CLEVER หลัก แหลม เฉลียวฉลาด ช้านาญ สร้างสรรค์ 

H = HEALTHY มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตด ี

I = ILLUSTRIOUS มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก 

V = VERACIOUS พูดความจริง ซื่อตรง มีสัจจะ 

A = ACCOUNTABILITY มีความหน้าเชื่อถือเป็นท่ียอมรับของสังคม 

S = SINCERITY เป็นคนท่ีมีความจริงใจ 

I = INTELLIGENCE เป็นคนท่ีมีความเฉลียวฉลาด 

L = LEADERSHIP เป็นคนท่ีมีความเป็นผู้น้า 

P = PERSONABLE มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้น้า และมีมนุษย์สัมพันธ์ 
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วิสัยทัศน ์
 

จัดการเรียนการสอน  ประเภทวิชาศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ให้นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถมีทักษะ ทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย คิดเป็นท้าเป็น 
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่หาและมีบุคลิกภาพพึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และมี
ความภูมิใจในความเป็นคนไทย 

พันธกิจ (MISSION) 
 

 1. พัฒนาทางด้านวิชาการ  โดยการศึกษาพัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและสังคมของประเทศ 

 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นสากล 

 3. จัดอาคารสถานท่ีและสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 4. ท้าวิทยาลัยให้ปลอดสารเสพติดให้โทษ 
 5. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ตและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดคน
ไม่รู้คอมพิวเตอร ์

 6. พัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม มีจริยธรรม เพื่อสร้างลักษณะ
นิสัย ที่ดีและพึ่งประสงค์ของสถานประกอบการและสังคม 

 7. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท้างานสูงขึ น มีขวัญและก้าลังใจในการ
ท้างาน 

 8. จัดระบบการบริหารและการจัดการให้มีระบบคล่องตัว โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการบริหารและจัดการ 

 9. ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพส้าหรับผู้ส้าเร็จการศึกษา  เพื่อแสดง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 

 10.  พัฒนาวิทยาลัยไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 



 
 

 
 
 

 

1. งานวิชาการ 
2. งานหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน 
3. งานวัดผลและประเมินผล 
4. งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์
5. งานภาควิชา และสาขาวิชา 
 

1. งานปกครอง 
2. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. งานแนะแนวประชาสัมพันธ ์
4. งานสวัสดิการนักศึกษา 

1. งานทะเบียน 
2. งานธุรการ 
3. งานการเงิน 

1. งานอาคารสถานที ่
2. งานพัสดุครุภัณฑ์ 
3. งานห้องพยาบาล 
4. งานศิลป์ 
5. งานห้องสมุด 
 

1. งานวางแผนและพัฒนา 
2. งานส่งเสริมประกันคุณภาพ 
3. งานมาตรฐานการประเมิน 
4. งานประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

7 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 

1. งานนโยบายและแผน 
2. งานงบประมาณและการเงิน 
3. งานบริหารบุคคล 
4. งานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

กรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการ 

ส านักอ านวยการ 

ฝ่ายทะเบียนธุรการและการเงิน ฝ่ายบริการสถานศึกษา ส านักงานประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
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  หลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  สรุปแนวทางการตัดสินผลการเรียนของ 
     วิทยาลัยฯ 
 

 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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ฝ่ายวิชาการ 
 
 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 เปิดท าการสอน  ดังนี้ 
1. ประเภทวิชา ศิลปกรรม   

1.1 สาขาวิชา  วิจิตรศิลป์   สาขางาน  วิจิตรศิลป์ 
1.2 สาขาวิชา  การออกแบบ   สาขางาน  การออกแบบ 

2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม    
2.1 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม   สาขางาน  สถาปัตยกรรม 

 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 เปิดท าการสอน ดังนี้ 

1. ประเภทวิชาศิลปกรรม   
1.1 สาขาวิชา  วิจิตรศิลป์  
1.2 สาขาวิชา  การออกแบบ 

1.2.1 สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป์ 
1.2.1 สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1.2.3 สาขางานการออกแบบตกแต่งภายใน   

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2.1  สาขาวิชา  เทคนิคสถาปัตยกรรม 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชา    ศิลปกรรม     สาขาวิชา   วิจิตรศิลป์   สาขางาน    วิจิตรศิลป ์
 

 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภท
วิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขางานวิจิตรศิลป์  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ 
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต)   
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)   
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต)   
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต)   
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต)   
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต)   
    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน (21 หน่วยกิต)   
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)   
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)   
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)   
 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)   
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต       
    
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)   

 รวมไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชา   ศิลปกรรม   สาขาวิชา  การออกแบบ     สาขางาน  การออกแบบ 
 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) พุทธศักราช 2562 ประเภท
วิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาการออกแบบ  สาขางานการออกแบบ  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชา
ต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต)   
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)   
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต)   
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4  หนว่ยกิต)   
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต)   
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต)   
    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน (21 หน่วยกิต)   
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)   
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)   
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)   
 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)   
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต       
    
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)   

 รวมไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม  สาขาวิชา   สถาปัตยกรรม   สาขางาน   สถาปัตยกรรม 
 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขางานสถาปัตยกรรม  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวด
วิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

 
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต)   
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต)   
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต)   
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต)   
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต)   
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต)   
    
2. หมวดทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน (21 หน่วยกิต)   
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)   
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)   
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)   
 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)   
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต       
    
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)   

 รวมไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต 
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ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
 

1. ตัดสินเป็นรายวิชา 
2. รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวน 

หน่วยกิต ของรายวิชานั้น เป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
3. ปวช. รายวิชาผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าให้รับการประเมินใหม่ได้ 1 ครั้ง ภายใน

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ก าหนดการประเมินใหม่ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน 1 
4. ประเมินแล้วผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าให้เรียนซ้ า รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกจะเรียน

ซ้ าหรือเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ 
5. การเรียนซ้ าเพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้นให้เรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับ

คะแนน 1 หรือเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก 
6. เมื่อลงทะเบียนเรียนครบภาคเรียนหรือครบหน่วยกิตมีผลดังนี้ 

 
ระดับ ปวช. 

ครบภาคเรียนหรือหน่วยกิต ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สภาพการเป็นนักเรียน 
2 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 40 นก. ต่ ากว่า 1.50 พ้นสภาพ 
4 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 75 นก. ต่ ากว่า 1.75 พ้นสภาพ 
6 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 100 นก. ต่ ากว่า 1.90 พ้นสภาพ 

 มากกว่า 1.90 *เรียนซ้ าเพ่ือปรับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น 

ระดับ ปวส. 

ครบภาคเรียนหรือหน่วยกิต ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สภาพการเป็นนักเรียน 
2 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 40 นก. ต่ ากว่า 1.75 พ้นสภาพ 
4 ภาคเรียนหรือไม่น้อยกว่า 80 นก. ต่ ากว่า 1.90 พ้นสภาพ 

 มากกว่า 1.90 *เรียนซ้ าเพ่ือปรับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น 

 

 

สรุปแนวทางการตัดสินผลการเรียนของวิทยาลัย 
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การค านวณค่าระดับคะแนน 
 
ค่าระดับคะแนน    = หน่วยกิตแต่ละวิชา x ระดับผลการเรียน 
  

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  = 
ภาคเรียน1กิตจ านวนหน่วย

ภาคเรียน1นาระดบัคะแนผลบวกของค่  

 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  = 
กิตทั้งหมดจ านวนหน่วย

นทั้งหมดาระดบัคะแนผลบวกของค่  
 

การเรียนจบหลักสูตร 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

ประเมินผ่านรายวิชาครบ 
- หมวดวิชาทักษะชีวิต 
- หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
- หมวดวิชาเลือกเสรี 

ได้จ านวนหน่วย 
กิตครบตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ า

กว่า 2.00 

ผ่านการร่วม
กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

จบการศึกษา 
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การเทียบโอนผลการเรียน 
 

หลักสูตร  
ปวช. 2562  
ปวส. 2563 

หลักสูตร ปวช. มัธยมปลาย สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย 

หน่วยราชการ 
หลักสูตร ก.พ. รับรอง 

1. โอนได้ทุกวิชา 
2. วิชาที่ได้รับคะแนน 
1 รับ โอนหรือท าการ
ประเมินใหม่ 

1. จุดประสงค์และเนื้อผาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 
2. ระดับผลการเรียน 1 รับโอนต้องประเมินใหม่ 
3. ระดับผลการเรียน 2 รับโอนหรือประเมิน
ใหม่ 

1. จุดประสงค์และเนื้อหา
ใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
2. ระดับผลการเรียน 2 รับโอน
หรือประเมินใหม่ 

 

 

1 2 3 4 5 

ประเมินผ่านรายวิชาครบ 
- หมวดวิชาทักษะชีวิต 
- หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
- หมวดวิชาเลือกเสรี 
- ฝึกงาน 

ได้จ านวนหน่วย 
กิตครบตามโครงสร้าง

หลักสูตร 

ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ า

กว่า 2.00 

ผ่านการร่วม
กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 

จบการศึกษา 
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ระดับผลการเรียนแต่ละรายวิชา 

 
    
4.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 0 ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ตก)* 
3.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ขร. ขาดเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าประเมินสรุปผลการ 
3.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  เรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า 80% 
2.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ ข.ป. ขาดการปฏิบัติงาน 
2.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ข.ส. ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน 
1.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน ถ.ล. ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด 
1.0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก ถ.พ. ถูกพักการเรียนในระหว่างที่มีการสรุปผลการ 
* 0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ า  เรียน 
  ม.ท. ไม่สามารถเข้าสอบทดแทน 
*ระดับ ปวช. รับการประเมินใหม่ได้  1  ครั้ง ได้ ท. ทุจริตในการสอบ 

ระดับคะแนนไม่เกิน 1   
 

ตัวอักษรแสดงระดับผลการเรียน 
ผ. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ม.ส. ไม่สมบูรณ์ , ไม่สามารถเข้าสอบครบทุกครั้ง 

ม.ผ. ไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่ส่งงาน (ประเมินทดแทนภายใน 10 วันนับ 
ถ.น. ถอนรายวิชาภายในก าหนด  จากวันประกาศผล) 
  ม.ก. การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ได้ระดับคะแนน 0 (ศูนย์) 



- 20 - 

 

การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ จ านวน 8 ระดับ (เกรด) 
การให้เกรดแบบ 8 ระดับ 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
สัญลักษณ ์ ระดับเกรด 

A 4.00 80-100 ดีเยี่ยม (Excellent) 
B+ 3.50 45-79 ดีมาก (Very Good) 
B 3.00 70-74 ดี (Good) 

C+ 2.50 65-69 ค่อนข้างดี (Fairly Good) 
C 2.00 60-64 พอใช้ (Fair) 
D+ 1.50 55-59 อ่อน (Poor) 
D 1.00 50-54 อ่อนมาก (Very Poor) 
F 0.00 0-49 ตก (Fail) 

 
 



 
 
 

 

 
 

 งานปกครอง 
 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ ์
 งานกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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งานปกครอง 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา 

1. ส่งเสริมความสามารถและความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน 
2. ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย จิตใจที่ดี ของนักศึกษา 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง และสัมผัสกับตลาดแรงงานในสังคม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่ในสังคม

ได้อย่างเป็นสุข 
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักศึกษา 
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชน 
7. ส่งเสริมระเบียบวินัย จรรยามารยาทอันดีงาม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 
งานต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย 

1. งานปกครอง 
2. งานกิจกรรม 
3. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

 

 
1. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
2. หาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาให้ลุล่วงไปด้วยดี 
3. ประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา 
4. ให้ค าแนะน าในทางที่ถูกต้องกับนักศึกษา 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครอง 
6. สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
7. รณรงค์ให้นักศึกษาช่วยกันรักษาความสะอาด 
8. อบรมสั่งสอนให้นักศึกษามีความรู้เป็นอย่างดีในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย มี

คุณธรรม จริยธรรม 
9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด แก่นักศึกษา 
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งานกิจกรรม 

งานแนะแนวและประชาสัมพันธ ์

 การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค ์

1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
วัฒนธรรมไทย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้แก่นักศึกษานักศึกษา 

1.2 จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึง 
ประสงคแ์ก่นักศึกษานักศึกษา 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีให้กับนักศึกษาเข้าใหม่
ในชั้น ปวช.1 เป็นประจ าทุกปี ก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 คือโครงการกลุ่มสัมพันธ์ และ
จัดวันอ าลา-อาลัย ให้กับนักศึกษาชั้น ปวช.3 ในวันเรียนวันสุดท้าย 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ให้แก่
นักศึกษา โดยการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา  
วันเข้าพรรษา กฐินสามัคคี ท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้  ในเรื่องสิทธิหน้าที่ของกา รเป็นพลเมืองที่ดี ในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้แก่นักศึกษา โดยจ าลองสถานการณ์ การเลือกตั้งและบทบาทสมมติ 

- จัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย ชมรมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญ 
ชมรมวิชาการ ชมรมนันทนาการ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรมต่อต้านยา
เสพติดใหโ้ทษ และชมรมวิชาชีพ 

1.3 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมต่าง ๆ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามความสมัครใจและต้อง 
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ชมรม ตลอดที่ศึกษาอยู่ 

1.4 มีการติดตามประเมินและรายงานผล การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 

 
 

1. ให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเองในด้านความสามารถ ความถนัดและความสนใจแล้วน ามาเป็น 
แนวทางในการเลือกสาขาวิชาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสม 

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาในปกครองของตน เพ่ือสะดวกใน 
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา และหาวิธีแก้ในปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

3. ให้ข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นแก่นักศึกษาด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สังคม ตลอดจนการ 
พัฒนาบุคลิกภาพ 

4. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาของ 
ตนเอง และรู้วิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
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การจัดบริการแนะแนวการศกึษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวส่วนตัว 

5. บริการสงเคราะห์นักศึกษาตามควรแก่กรณี ในด้านต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา ทุนโครงการอาหาร 
กลางวัน  สวัสดิการที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ 

6. ติดตามผลการเรียนนักศึกษาปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนดีขึ้น ป้องกันการสูญเปล่าทาง 
การศึกษา 

7. ติดตามผลและประเมินผลนักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่และที่ส าเร็จการศึกษาว่าประสบความส าเร็จ 
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพเพียงใด 
 
 
 

1. บริการส ารวจรวบรวมข้อมูลและศึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล 
1.1 สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
1.3 น าข้อมูลมาวิเคราะห์และวินิจฉัย 

2. บริการสารสนเทศ เป็นการให้บริการข่าวสารข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องในด้าน 
การศึกษา อาชีพ สังคม และการปรับตัว 

3. บริการให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มในเรื่องส่วนตัวการเรียน การเลือก 
อาชีพ การศึกษาต่อ และเรื่องอ่ืน ๆ 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางได้เหมาะสมกับตนเอง  
ทั้งในด้านการเรียน การเลือกอาชีพ ตลอดทั้งการจัดหางาน ให้นักศึกษาท าเพ่ือหารายได้พิเศษและการจัดให้
นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนโครงการอาหารกลางวันและสวัสดิการต่าง ๆตามสมควร 

5. บริการติดตามผลและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าและพัฒนาของนักศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น การศึกษา การปรับตัว อาชีพ ทั้งของนักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไป
แล้ว 

6. บริการด้านอื่น ๆ โดยเข้าร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของงานกิจกรรม 
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ระเบียบท่ีนักศึกษาต้องทราบ 
 

กฎกติกามารยาทท่ีนักศึกษาพึงปฏิบัติ 
 เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนมีความประพฤติดีงามจนเป็นนิสัย เป็นที่ชื่นชมต่อผู้พบเห็นทั่วไป และส่งเสริม
ชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับวิทยาลัย จึงก าหนดกฎกติกามารยาททั่วไปให้นักศึกษายึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การแสดงความเคารพ 

นักศึกษาพึงแสดงความเคารพต่อครู-อาจารย์ของวิทยาลัยด้วยความนับถือไม่แสดงกิริยาอาการ 
ไม่สมควรรวมทั้งบุคคลอื่นที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของวิทยาลัย หรือมาติดต่อกับวิทยาลัยโดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ถ้าครู-อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกเดินผ่านในขณะที่นักศึกษานั่งอยู่ ให้ลุกขึ้นท าความเคารพ 
โดยนักศึกษาชายก้มศีรษะค านับ หรือไหว้ นักศึกษาหญิงใช้วิธีไหว้ 

1.2  ถ้านักศึกษาเดินสวนกับครู-อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกให้หยุดยืนท าความเคารพโดยยืนตรง
หรือท าความเคารพตามกาลเทศะให้เหมาะสมกับสภาพที่นั้น ๆ 

1.3  ถ้านักศึกษาเดินขึ้น หรือลงบันไดสวนทางกับครู-อาจารย์ หรือบุคคลภายนอกให้หยุดยืน และให้
บุคคลภายในนอกท่านนั้นเดินผ่านไปก่อน พร้อมกับท าความเคารพให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

1.4  ในโอกาสที่นักศึกษาพบครู-อาจารย์ของวิทยาลัยภายนอกวิทยาลัย ให้ท าความเคารพตามความ
เหมาะสมกับกาลเทศะ เพ่ือเป็นการแสดงถึงการสัมมาคารวะอันดีงาม 
2. การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

 นักศึกษา ทุกคนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ  และสวดมนต์ท าสมาธิแผ่เมตตาตอนเช้า 
3. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 

นักศึกษาต้องปฏิบัติตนดังนี้ 
3.1 เข้าห้องเรียนให้ตรงตามก าหนดเวลาเรียน โดยไม่ล่าช้า การเข้าเรียนหากช้าจะเกิดผลเสียแก่ 

นักศึกษาทุกคนจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดของแต่ละรายวิชา
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิในการสอบวิชานั้น ๆ 

3.2 มีความสนใจ ตั้งใจต่อการเรียนโดยสม่ าเสมอทั้งการเรียนภาควิชาการและภาคปฏิบัติต้องส่งงาน 
ทุกชิ้นตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดโดยไม่ล่าช้า 

3.3 ไม่ก่อความเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้ร่วมชั้นเรียนอ่ืน ๆ ตลอดเวลาเรียน 
3.4 ไม่น าอาหาร ขนม หรือ เครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียนระหว่างที่มีการเรียนการสอน 
3.5 ช่วยกันท าความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ในห้องเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนที่อาจารย์จะเข้า 

สอนในแต่ละช่วงเวลา 
3.6 แต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัย 
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4. การใช้สถานที่ภายในวิทยาลัย นอกเวลาเรียนและในวันหยุดราชการ นักศึกษา/นักศึกษาจะต้อง 
ปฏิบัติตนดังนี้ 

4.1 นักศึกษาที่หมดเวลาเรียนแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการแยกชั้นเรียนต้องไม่ท าการใด ๆ ที่เป็นการ
รบกวน การเรียนการสอน ของชั้นที่ก าลังเรียนอยู่เป็นอันขาดส าหรับนักศึกษารอบเช้าอยู่ภายในวิทยาลัยได้ไม่
เกินเวลา 16.00 น. 
 

ระเบียบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป ์

ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักศึกษา พ.ศ. 2541 (ปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 

 เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ดีทั้งความรู้ ความคิด และคุณธรรม
พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตจึงควรได้รับการอบรมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากบิดา-มารดา ผู้ปกครองและครูอาจารย์ วิทยาลัยจึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการควบคุมความ
ประพฤตนิักศึกษาไว้ดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักศึกษาวิทยาลัย 
อาชีวศิลปศึกษา พ.ศ. 2541 (ปรับปรุง พ.ศ.2554)” 

2. “ผู้รับใบอนุญาต” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย 
3. “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการของวิทยาลัยในระบบ 
4. “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการของวิทยาลัยในระบบ 
5. “คร”ู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในวิทยาลัย 
6. “ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา-มารดา หรือบุคคลซึ่งรับนักศึกษาไว้ในความดูแล หรือ 

อุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยู่ ซึ่งได้ท าการามอบตัวนักศึกษาไว้กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอา
ชีวศิลป์ 

7. “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
หมวดที่ 2 เรื่องความประพฤติ 

8. นักศึกษาต้องประพฤติตน ให้เป็นคนสุภาพเรียบร้อยทั้งกริยาและวาจา ต่อเพ่ือน 
นักศึกษาด้วยกันมีสัมมาคารวะต่อครู-อาจารย์ 
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9. นักศึกษาต้องไม่ส่งเสียงเอะอะ ก่อความไม่สงบ ประพฤติตัวเป็นอันธพาลเกเร อีกท้ังไม ่
ทะเลาะวิวาทกันระหว่างเพ่ือนนักศึกษาวิทยาลัยเดียวกัน และนักศึกษาวิทยาลัยอ่ืน 

10. เมื่อมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน หรือทราบว่าจะมีการทะเลาะวิวาทท้ังในและนอกวิทยาลัยให้ 
รีบแจ้งอาจารย์ทราบโดยเร็วที่สุด 

11. ห้ามนักศึกษาทุกคนพกอาวุธโดยเด็ดขาด อุปกรณ์การเรียนบางอย่างที่อาจใช้เป็นอาวุธ  
เช่น มีดคัดเตอร์ ไม้บรรทัดเหล็ก ก็มิให้น ามาใช้ 

12. นักศึกษาทุกคนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัย ไม่ขีดเขียนหรือท าลายทรัพย์สิน 
ของวิทยาลัยอีกท้ังต้องช่วยกันดูแลให้วิทยาลัยสะอาดเรียบร้อย 

13. ห้ามนักศึกษานัดเพื่อน หรือบุคคลภายนอกเข้ามาพบทีว่ิทยาลัยระหว่างเรียนแต่จะ 
อนุญาตเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้น โดยให้พบในที่ที่วิทยาลัยจัดไว้ 

14. ห้ามนักศึกษาสูบบุหรี่ เสพสุรา ของมึนเมา หรือเสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิดทั้งภายใน 
และภายนอกวิทยาลัยทั้งนี้ให้รวมถึงการมีไว้ในครอบครองด้วย 

15. ห้ามนักศึกษาเข้าไปในสถานที่ไม่ควรเช่น โรงแรม ค๊อฟฟ่ีชอฟ สถานเริงรมย์  
โรงภาพยนตร์ โต๊ะสนุกเกอร์ โรงรับจ าน า สถานการพนัน 

16. ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนทุกชั้นปี การประพฤติท านองชู้สาวเป็นเรื่องต้องห้าม 
เด็ดขาดท้ังระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือกับบุคคลภายนอก 

17. ห้ามนักศึกษาทุกคนจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยชักชวนเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน หรือไป 
ร่วมกับผู้อ่ืนหรืออ้างว่ามีครู-อาจารย์ไปร่วมด้วยไม่ได้ อีกทั้งห้ามน าชื่อวิทยาลัยไปอ้างในการท ากิจกรรมโดย
พลการ โดยเด็ดขาดหากนักศึกษาประสงค์จะท ากิจกรรมใดใดต้องได้รับอนุญาตจากทางวิทยาลัยก่อน 

18. ห้ามนักศึกษาทุกคนเล่นการพนันทุกประเภท 
19. ห้ามนักศึกษาลักขโมยสิ่งของ ของผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะมีความผิดพร้อมทั้งต้องชดใช้ 

ค่าเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้เป็นเจ้าของด้วย 
20. นักศึกษาที่เดินทางโดยรถโดยสาร รถไฟ หรือเรือโดยสาร ต้องรักษาความเป็นสุภาพชน 

ไม่ส่งเสียงเอะอะโวยวาย ใช้วาจาหยาบคายสามหาว ไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้โดยสารอ่ืน ๆ และ
ต้องกระท าตนให้สมกับเป็นนักศึกษา และต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่า เช่น เด็ก คนชรา 

21. ห้ามนักศึกษาหลบหนีการเรียน 
หมวดที่ 3 การศึกษาเล่าเรียน 

22. นักศึกษาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความขยันหมั่นเพียร ไม่พูดคุยกันหรือแสดงกริยา 
วาจาไม่สุภาพขณะอาจารย์ก าลังท าการสอน ไม่เอาวิชาอ่ืนมาท าขณะที่อาจารย์สอนอยู่ 

23. นักศึกษาต้องท างานที่อาจารย์มอบหมายให้เสร็จตามวันเวลาที่ก าหนด ห้ามลอกการบ้าน 
เพ่ือน 
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24. นักศึกษาต้องมีหนังสือ 
25. นักศึกษาต้องมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ หากนักศึกษามีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % ในรายวิชาใด 

ก็จะถูกตัดสิทธิ์การสอบในรายวิชานั้น ๆ 
26. ห้ามน าหนังสือท่ีไม่เกี่ยวข้องการเรียน เช่น หนังสืออ่านเล่น ภาพลามกอนาจารเข้าไปใน 

ห้องเรียน 
27. ในระหว่างเวลาเรียนห้ามนักศึกษาออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ลงมา 

ทานอาหารในช่วงเวลาพักกลางวัน 
28. ห้ามส่งเสียงเอะอะโวยวาย หรือเอาเครื่องดนตรี หรือวิทยุเข้าไปเล่นในชั้นเรียนเพราะ 

เป็นการรบกวนเพ่ือนนักศึกษาห้องข้างเคียง 
29. นักศึกษาทุกคนต้องมาให้ทันเข้าเรียนทุกวันหากมาไม่ทันเข้าแถว เคารพธงชาติจะถือว่า 

นักศึกษามาสายในวันนั้น และหากมาเรียนไม่ทันตามก าหนดเวลาของแต่ละวิชาตามตารางสอนจะถือว่ามา
เรียนสายในวิชานั้น ๆ ถ้ามาสายในวิชาใดเกิน 4-6 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบวิชานั้น ๆ 

 29. ห้ามนักศึกษาขาดเรียน หากขาดเรียนวันใดทางวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หาก
ขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกันวิทยาลัยจะเชิญผู้ปกครองมาพบ หากผู้ปกครองไม่มาพบหรือไม่ติดต่อกลับในเวลา 
7 วันนับตั้งแต่วันที่ ที่ลงไว้ในจดหมาย วิทยาลัยจะคัดชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากวิทยาลัย 
หมวดที่ 4 การมาสายและการลา 

 30. นักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องมาสายเป็นครั้งคราว จะต้องแจ้งความจ าเป็นหรือชี้แจง
เหตุผลโดยให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงต่ออาจารย์ฝ่ายปกครองเพ่ือรับทราบแล้วส่ง
อาจารย์ประจ าชั้นเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 31. นักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องลาหยุดเรียน จะต้องส่งใบลากิจต่ออาจารย์ประจ าชั้นและ
อาจารย์ประจ าวิชาได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

 32. นักศึกษาที่เจ็บป่วยไม่สามารถมาเรียนได้ ต้องส่งใบลาเช่นเดียวกับข้อ 31 แต่ให้ส่งในวัน
ถัดไปถ้าป่วยนานเกินสมควรจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแนบมาพร้อมกับใบลาป่วยด้วย 

 33. นักศึกษามาถึงวิทยาลัยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณวิทยาลัยเด็ดขาดเว้นแต่มี
หนังสือผู้ปกครองว่าเป็นความจริงแนบมาและให้นักศึกษากรอกใบขออนุญาตออกนอกวิทยาลัยตามแบบฟอร์ม
เมื่อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ประจ าชั้น อาจารย์ฝ่ายปกครอง และผู้อ านวยการ 
หมวดที่ 5 การเคารพคร-ูอาจารย์ 

 34. นักศึกษาทุกคนต้องแสดงความเคารพครู-อาจารย์ของวิทยาลัย แม้ว่าอาจารย์บางท่าน
มิได้ท าการสอนห้องนักศึกษาก็ตาม การแสดงความเคารพนั้น นักศึกษาชายให้ยืนตรงแล้วค านับ นักศึกษาหญิง
ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรงแล้วยกมือไหว้ 
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 35. เมื่อนักศึกษาจะเข้าพบครู-อาจารย์ที่ห้องพักครู ให้ขออนุญาตก่อนเมื่ออาจารย์อนุญาต
แล้วจึงเข้าพบได้เม่ือเสร็จธุระกับอาจารย์แล้วให้แสดงความเคารพทุกครั้งก่อนออกจากโต๊ะอาจารย์ 

 36. ขณะเข้าพบอาจารย์ห้ามนักศึกษายืนเกาะโต๊ะอาจารย์ ต้องยืนตรงให้เรียบร้อย 
 37. นักศึกษาทุกคนห้ามแสดงกริยา วาจา หรือพฤติกรรมใดใดที่เป็นการลบหลู่ ก้าวร้าวไม่

เคารพขัดค าสั่งอันชอบธรรมของอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวจะ
มีโทษสถานหนัก 
 
หมวดที่ 6 การลงโทษ 

 38. ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการตัด
คะแนนความประพฤตนิักศึกษา พ.ศ.2541 

 39. ให้อาจารย์ใหญ่รักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
 

 
     ลงชื่อ………………………..…………..  ผู้รับใบอนุญาต 
                         (นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์)  
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ระเบียบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป ์

ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2541  (ปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) และ 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันการศึกษา

ในสังกัด พ.ศ.2520 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ใช้หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
บททั่วไป 

1. นักศึกษาจะต้องแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ หากเป็นวันหยุดต้อง
แต่งกายสุภาพชน 

2. นักศึกษาต้องมีบัตรนักศึกษาและติดบัตรนักศึกษาเมื่อเข้าบริเวณวิทยาลัย 
3. นักศึกษาชายจะต้องไว้ผมทรงสุภาพ(รองทรงสูง) ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ย้อมสีผม ตลอดระยะเวลาที่ 

ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนี้ 
4. นักศึกษาหญิง ไว้ทรงผมแบบสุภาพ เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา ห้ามท าสีผม ถ้าไว้ผมยาวต้อง 

รวบให้เรียบร้อย ห้ามปล่อยผม 
5. นักศึกษาต้องตัดเล็บสั้น นักศึกษาหญิงห้ามไว้เล็บยาว ไม่ท าเล็บ ไม่แต่งหน้า 
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เครื่องแบบระดับ ปวช. 
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เครื่องแบบระดับ ปวส. 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532 
 

 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายหลักที่จะปลูกฝังเยาวชนของชาติไทย ให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัยความจง
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การด ารงส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความเป็นเอกราชความ
มั่นคงของชาติ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216  
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษาสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2520” 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 จะต้องเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในการด าเนินงานพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมความเจริญและความมั่นคงของชาติ 

1.2 จะต้องเป็นไปเพ่ือวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.3 จะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้มีระเบียบวินัยต่อตนเอง 
1.4 จะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และครู 
1.5 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
1.6 จะต้องมีโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรม โครงการและระเบียบ 

ข้อบังคับจะต้องเป็นของสถานศึกษา 
1.7 ทุกกิจกรรมจะต้องมีครู อาจารย์ในวิทยาลัยเข้าร่วมรับผิดชอบด าเนินการ 
1.8 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมจะต้องเป็นบุคคลที่ ปัจจุบันอยู่ใน 

สถานศึกษานั้น เว้นแต่วิทยากรให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา 
1.9 การจัดให้กิจกรรมเลือกใด ๆ หรือไม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา 

นั้น ๆ 
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1.10 ให้สถานศึกษาควบคุมเรื่องการจ่ายเงินหรือพัสดุของอื่น ๆ ให้เป็นการประหยัด  
เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทางวิทยาลัย 

1.11 ในกรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมใด ๆ ไม่เหมาะสม มีการ 
กระท าหรืออาจน ามาซึ่ง ภยันตรายต่อความมั่นคงของชาติให้หัวหน้าสถานศึกษาสั่งยกเลิกกิจกรรมนั้น ๆ เสีย 

ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมเจ้าสังกัดสถานศึกษานั้น ๆ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 29  ธันวาคม พ.ศ. 2532 
 
 
           พลเอกมานะ   รัตนโกเศศ 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
ใบลาป่วย / ลากิจ นักศึกษา 

 
     วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง ขอ  ลากิจ  ลาป่วย 
 

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจ าวิชา 
 
  เนื่องด้วย ในวันที่ .................... เดือน .................................................... พ.ศ. ........................  
ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ............................................................................................ ขอ  ลากิจ  ลาป่วย 
ด้วยเหตุผลเพราะ ........................................................................................................................ ........................ 
จึงไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติในวันดังกล่าว ซึ่งในช่วงที่ข้าพเจ้า  ลากิจ     ลาป่วย    ดังกล่าวนั้น 
ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่กับ นาย/นาง/นางสาว (ผู้ปกครอง) ..................................................................เกี่ยวข้องกับ  
นักศึกษา โดยเป็น ....................... อยู่บ้านเลขท่ี ................. หมู่ที่ ........... ซอย ........................... ....................... 
ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ........ ....................... 
จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ ....... ................................... และมิได้ประพฤติ 
เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัย 
 
      ด้วยความเคารพอย่างสูง 
 
                                               ลงชื่อ ......................................................... นักศึกษา 
ส าหรับผู้ปกครอง 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................... เป็นผู้ปกครองของ  
นาย/นางสาว ........................................................... ระดับชั้น ..................... สาขางาน .............. ....................... 
ขอรับรองว่านักศึกษาในความปกครองของข้าพเจ้า ขอ  ลากิจ   ลาป่วย ตามข้อความดังกล่าวข้างต้น
เป็นความจริง 
 

         ลงชื่อ ......................................................... ผู้ปกครอง 
อาจารย์ประจ าวิชารับทราบ 
 

1. วิชา ................................................. ลงชื่อ .............................. 
2. วิชา ................................................. ลงชื่อ .............................. 
3. วิชา ................................................. ลงชื่อ .............................. 
4. วิชา ................................................. ลงชื่อ .............................. 
5. วิชา ................................................. ลงชื่อ .............................. 

อาจารย์ท่ีปรึกษา รับทราบ 
 

ลงชื่อ .................................................... 
(.............................................................) 

........... / ..................... / ............ 

 



 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 

ใบลา ขอออกนอกวิทยาลัยในเวลาเรียน (ลาล่วงหน้า) 
 
วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง  ขอออกนอกวิทยาลัยในเวลาเรียน 
 

เรียน  ผู้อ านวยการ / ผ่านอาจารย์งานปกครอง 

 

 ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว ............................................................................. เป็นนักศึกษา ชั้น ..................  
ห้อง ............... เลขท่ี ............. มีความจ าเป็นต้องขอลาออกนอกบริเวณวิทยาลัยในเลาเรียน เพ่ือ .......................... ... 
........................................................................................... สถานที่ ................................. ........................................... 
ตั้งแต่เวลา ....................................... น. ถึงเวลา ........................ ............... น. โดยข้าพเจ้ามีชั่วโมงเรียน ดังนี้ 
 

คาบที่ เวลาเรียน วิชา ชื่ออาจารย์ประจ าวิชา รับทราบ 

     
     
     
     
     
 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไปนี้ 
 

       ลงชื่อ ....................................................... นักศึกษา  
 

 

พิจารณาเสนอ ................................................................  
ลงชื่อ .................................................. อาจารย์ปกครอง  

(............................................................) 
............ / .......................... / .............. 

 

ผลพิจารณา………………………………………………….…………. 
ลงชื่อ....................................................... 
(............................................................) 

ต าแหน่ง ............................................................. 
............ / .......................... / .............. 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาตแล้ว ให้นักศึกษาน าใบไปถ่ายเอกสาร 
2. นักศึกษาน าส าเนาเอกสารมาส่งไว้ท่ีห้องปกครอง 
3. นักศึกษาน าเอกสาร (ต้นฉบับ) ติดตัวไว้ในกรณีที่พบเจ้าหน้าที่สอบถามให้นักศึกษาแสดงเอกสาร ฉบับนี้ว่าได้อนุญาตถูกต้อง 
4. น าเอกสาร (ต้นฉบับ) กลับมาให้อาจารย์ประจ าช้ันหรือ อาจารย์ที่ปรึกษาในวันหรือเวลาที่กลับมาท าการเรียนเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ในกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของเวลาเรียนไม่พอ 
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 งานอาคารสถานที ่
 งานห้องสมุด 
 งานพยาบาล 
 งานประกันอบุัติเหตุ 
 งานศิลป ์

 
 
 

ฝ่ายบริการสถานศึกษา 
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ฝ่ายบริการสถานศึกษา 

นโยบายของฝ่ายบริการสถานศึกษา 
 1.  มุ่งเน้นการบริการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้นักศึกษา บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง 
 2.  จัดการใช้อาคารสถานที่อย่างมีระบบ เพ่ือการใช้สถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 3.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
 4.  พัฒนาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม 
ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนงานอื่น ๆ ทุกด้านเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 

งานต่าง ๆ ของฝ่ายบริการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 1. งานอาคารสถานที่ 
 2. งานห้องสมุด 
 3. งานวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 4. งานห้องพยาบาล 
 5. งานศิลป์ 
 

งานอาคารสถานที่ 
 

ขอบข่ายการบริการงานอาคารสถานที่ 
1. ควบคุมดูแลแผนผังอาคารสถานที่ตลอดจนแผนการใช้ห้องเรียน และห้องประกอบรวมทั้ง 

แผนการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ 
2. ควบคุมดูแลงานทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ให้ปัจจุบัน 
3. ควบคุมงานวัสดุ อุปกรณ์ ครูภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
4. ควบคุมดูแลงานรักษาความสะอาด ตกแต่ง บริเวณอาคารสถานที่ตลอดจนไฟฟ้า ประปา  

และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี 
5. ควบคุมดูแลความปลอดภัยภายใน จัดเวรยามดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัย 

และภัยอื่น ๆ 
6. ควบคุมดูแลด าเนินการจัดหา จัดซื้อ และจัดจ้างพนักงาน นักการ ภารโรงตามที่ 

ผู้บังคับบัญชาสั่ง 
7. ควบคุมดูแลยานยนต์ทุกชนิดของสถานศึกษา 
8. ประสานงานเกี่ยวกับความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ กับฝ่ายต่าง ๆ 
9. เสนอโครงการปฏิบัติงาน และรายงานปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับชั้น 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ระเบียบการใช้อาคารสถานที่ 
1. ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มข้ึนบนอาคารเรียน 
2. ห้ามส่งเสียงดังบนอาคารเรียน 
3. ห้ามขีดเขียนฝาผนังตามอาคารเรียน 
4. ห้ามขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาต 
5. เปิด – ปิด ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้ 
6. วัสดุอุปกรณ์ช ารุดต้องฝ่ายอาคารสถานที่ 
7. ห้ามสูบบุหรี่บนอาคารเรียน รวมทั้งของมึนเมาทุกชนิด 
8. นักศึกษาถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียน 
9. ก าหนดเวลาขึ้นอาคารเรียนตั้งแต่ 07.00-21.00 น. 
10. ห้ามนักศึกษามาวิทยาลัยในวันหยุด (เว้นแต่ได้รับอนุญาต) 

 
 

งานห้องสมดุ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักศึกษา และบุคคลในวิทยาลัย 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง และฝึกให้มีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด 
 4.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
การด าเนินงานห้องสมุด  มีการด าเนินงานโดยแบ่งเป็น 
 1.  การจัดหา มีการจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เข้าห้องสมุดเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการ 
 2. ให้บริการ 
  - ให้บริการยืม – คืน หนังสือทั่วไปแก่สมาชิกห้องสมุด 
  - บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าแนะน าการท ารายงาน 
  - บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด 
  - บริการโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปสไลด์ วิชาการและบันเทิงเรื่องต่าง ๆ เช่น วิชา
ภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ นิทานอ่ืน ๆ 
  - บริการหนังสือจอง 
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  - บริการถ่ายเอกสาร 
   เวลาเปิดบริการ   

จันทร์ – ศุกร์   เวลา   08.00-16.00  น. 
   ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ  

คณะครูอาจารย์ ลูกจ้าง นักศึกษา นักศึกษา   
การท าบัตรสมาชิกห้องสมุด 

นักศึกษา – นักศึกษา น ารูปถ่าย 1 นิ้วแต่งชุดนักศึกษา นักศึกษาของ 
วิทยาลัย จ านวน 1 รูป มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดการท าบัตรครั้งแรกไม่เสีย
ค่าบริการ กรณีบัตรหาย เสียค่าท าบัตร ใหม่ 10 บาท  

ระเบียบการยืม – คืนหนังสือ 

- นักศึกษา นักศึกษายืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม ก าหนด 7 วัน 

- หนังสือแต่ละเล่มจะยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

- การปรับหนังสือเกินก าหนดปรับวันละ 1 วันบาทต่อเล่ม (นับรวมวันหยุดด้วย) 

- หนังสืออ้างอิงห้ามยืมออกจากห้องสมุด 

- ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมหนังสือ 

- เมื่อหนังสือช ารุดหรือสูญหายผู้ยืมจะต้องชดใช้เงิน เพ่ือการซ่อมแซมหรือซื้อหนังสือชดใช้
ตามราคาของหนังสือ 

สิ่งท่ีควรปฏิบัติ ในการใช้บริการห้องสมุด 
 1.  ห้ามน าอาหารและของขบเค้ียวเข้ามารับประทานในห้องสมุด 
 2.  ห้ามน าสัมภาระต่าง ๆ เข้าห้องสมุด ยกเว้นของมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ 
 3.  ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด 
 4.  ห้ามขีดเขียน ฉีก ตัด และท าลายอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือขโมยหนังสือ และเอกสารของ
ห้องสมุดจะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องสมุดและต้องชดใช้ให้ด้วยเงินเท่ากับราคาของหนังสือในปัจจุบัน 
 5.  กรณีที่หนังสือหาย ต้องซื้อหนังสือเล่มเดียวกันมาคืนภายในเวลาที่ก าหนด หรือชดใช้ให้ด้วย
เงินเท่ากับราคาของหนังสือในปัจจุบัน 
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งานห้องพยาบาล / งานประกันอุบัติเหต ุ
 

 สวัสดิการพยาบาล บริการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การปฐมพยาบาล และให้ค าแนะน าปรึกษา
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
 การขอใช้บริการให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1.  นักศึกษาที่ป่วยให้ลงชื่อในสมุดบันทึกประจ าห้องพยาบาล 
  2.  ให้นักศึกษาที่จะเข้าพักห้องพยาบาลมาให้อาจารย์พยาบาล เพ่ือรับการตรวจรักษา
และให้การปฐมพยาบาลก่อน 
  3.  นักศึกษาที่ป่วย จ าเป็นต้องนอนพักที่ห้องพยาบาล จะต้องได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์พยาบาลก่อน และแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาทราบ 
  4.  นักศึกษาที่ป่วยหรือได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืน และต้องไปพบแพทย์ตาม
ก าหนดนัดให้น าใบนัดแพทย์ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง แนบมากับใบลาป่วยผ่านอาจารย์
พยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ปกครอง ตามล าดับ 
  5.  นักศึกษาที่ป่วย และจ าเป็นต้องส่งโรงพยาบาลโดยมีอาจารย์พยาบาลไปด้วยให้
เขียนใบลาย้อนหลังได้ในวันที่มาเรียน 
  6.  นักศึกษาที่ป่วยฉุกเฉินหรือเกินขีดความสามารถในการปฐมพยาบาล จ าเป็นต้องส่ง
โรงพยาบาลโดยด่วน ทางห้องพยาบาลจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองผู้มีชื่อในใบประวัตินักศึกษาทราบทันที 
โดยนักศึกษาเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง และทางห้องพยาบาลจะเป็นผู้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบริการ และอาจารย์ใหญ่ทราบตามล าดับสายงาน 
  7.  นักศึกษาที่มีโรคประจ าตัว หรือแพ้ยา ต้องแจ้งในใบประวัตินักศึกษา เพ่ือจะได้รับ
การรักษาอย่างถูกต้องและต้องน ายาติดตัวมาด้วยเสมอ ถ้าเกิดมีอาการป่วยจ าเป็นต้องนอนพักห้อง
พยาบาลหรือต้องส่งโรงพยาบาล อาจารย์พยาบาลจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
  8.  นักศึกษาที่มีการอักเสบ หรือมีบาดแผลบริเวณต่าง ๆ จนท าให้ไม่สามารถแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยได้ให้น าใบอนุญาตจากงานปกครองน ามาให้อาจารย์พยาบาลเซ็น
อนุญาตก่อนที่จะไปขอรับบัตรอนุญาตแต่งกายผิดระเบียบจากหัวหน้างานปกครอง 
การประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
 งานสวัสดิการ นักศึกษา เรื่องการประกันอุบัติเหตุของ นักศึกษา ทางฝ่ายบริการสถานศึกษาขอ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารที่ใช้ในการชดใช้สินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 
  - ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ถูกต้อง 
  - กรอกรายละเอียดใบแนบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล 



- 39 - 
 

  - ใบรับรองแพทย์ที่สมบูรณ์ 
  - ส าเนาบัตรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
  - หากการซื้อยาและ /หรือการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จากร้านขายยาหรือ
สถานพยาบาลภายนอกที่ตนเข้ารักษา จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์และมีค ารับรองจากสถานพยาบาล
หรือแพทย์ว่า ยาหรืออุปกรณ์นั้นไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นแล้วแต่กรณี 
 2.  ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ถูกต้อง 
  -  ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินตัวจริงของสถานพยาบาล 

-  ระบุชื่อ สถานที่ตั้งของสถานพยาบาล 
-  มีรายละเอียดค่ารักษา เช่น ค่ายา ค่าเอกซเรย์ ค่าแพทย์ ค่าท าแผล ฯลฯ เป็น

เท่าไหร่ 
-  ระบุชื่อและสกุลที่ถูกต้องของคนไข้ 
-  ระบุวัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
-  จ านวนเงินที่เป็นตัวเลขและมีตัวอักษรก ากับ  
 

 

งานศิลป ์
 
 

 เป็นงานที่ให้บริการแก่บุคลากรหน่วยงานในสถานศึกษา สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร หรือ
หน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือในด้านงานศิลป์ เช่น การเขียนป้ายผ้า ป้ายโฟม  ท าตัวอักษรด้วย
โฟม เป็นต้น   
 



 
 

 
 
 
 
 

 งานทะเบียน 
 งานธุรการ 
 งานการเงิน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายทะเบียน ธุรการ และการเงิน 
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ฝ่ายทะเบียน ธุรการและการเงิน 
 

ฝ่ายทะเบียน  ธุรการและการเงิน 
 

 งานต่าง ๆ ของฝ่ายทะเบียน  ธุรการและการเงิน ประกอบด้วย 
1. งานทะเบียน 
2. งานธุรการ 
3. งานการเงิน 
 
 

 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียน การวัดผลการประเมินผลการเรียนและการออกหลักฐาน
การศึกษาเป็นงานที่ส าคัญและละเอียดอ่อน มักจะเป็นปัญหากับทางวิทยาลัยอยู่เสมอประกอบกับ
หลักสูตรมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อยู่ตลอดเวลา ทาง
วิทยาลัยจึงจัดท าเอกสารคู่มือนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและนักศึกษา 
จะได้ถือว่าเป็นแนวทางในการติดต่อกับงานทะเบียน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
1. การขอมีบัตรบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

เป็นหลักปฏิบัติทางราชการที่ก าหนดให้บุคคลต้องมีหลักฐานแสดงตนเอง ถือบัตรประจ าตัว 
ดังนั้นถ้านักศึกษาคนใด ไม่ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาถือว่ามีความผิดและถูกพิจารณาโทษการท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 กรณีนักศึกษาเข้าใหม่  ทางเจ้าหน้าที่วิทยาลัยจะด าเนินการถ่ายรูป และ
จัดท าบัตรให้ทุกคน ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี 

1.2 กรณีบัตรหาย นักศึกษา นักศึกษาต้องติดต่อขอท าบัตรใหม่ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมท าบัตรใหม่  100  บาท  

 ข้อปฏิบัติในการใช้บัตร 

- บัตรนี้ใช้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น 

- ให้พกบัตรนี้ตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาลัย 

- กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งที่ติดต่อกับทางวิทยาลัย และแต่งเครื่องแบบนักศึกษา 

- บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของวิทยาลัย จะต้องส่งคืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
2. การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียน หมายถึง การยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนเพ่ือแจ้งสิทธิ์ในการเรียนจะ
ด าเนินการทุกปีการศึกษา  โดยนักศึกษา ต้องน าผู้ปกครอง มาด าเนินการลงนามในเอกสารที่ วิทยาลัย
ก าหนดไว้ และต้องมาท าเรื่องรับการอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล  พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการเรียน (ก าหนดการและอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบทางจดหมาย
อีกครั้ง)   
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การลงทะเบียนมอบตัวให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. นักศึกษาต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 
2. นักศึกษาต้องแสดงใบรายงานผลการเรียน 
3. นักศึกษาต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 
4. ต้องน าเงินมาช าระค่าธรรมการเรียนและค่ากิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

ผู้ปกครองที่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้  สามารถเบิกได้ตามใบอนุญาต 
 
3. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล 

3.1 เขียนค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ต่องานทะเบียนที่งานทะเบียน 
3.2 ถ่ายเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมแนบฉบับจริง 
3.3 เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องจะท าการแก้ชื่อ – ชื่อสกุล เฉพาะในเอกสารของวิทยาลัยเท่านั้น  

(เอกสารของหน่วยงานอื่นจะไม่สามารถแก้ไขได้) 
3.4 ผู้ที่ศึกษาวิชาทหารหรือมีใบ สด.9 ต้องติดต่อขอแก้ชื่อ – ชื่อสกุล ไปทางหน่วยงานต้น 

สังกัด เช่น กรมการรักษาดินแดนหรือสัสดีอ าเภอ 
3.5 ในกรณีที่ทางวิทยาลัยพิมพ์ชื่อตัว ชื่อบิดา ชื่อมารดา หรือชื่อสกุลไม่ถูกต้อง สะกดไม่ถูกต้อง  

ให้ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ได้ที่งานทะเบียนพร้อมทั้งแนบหลักฐาน เพ่ือ
ยืนยัน 

3.6 ในกรณีที่ยศ ต าแหน่งทางราชการของบิดา มารดา มีการเปลี่ยนแปลงให้ถ่ายส าเนา 
หลักฐานจากตัวจริงมาแสดงต่องานทะเบียนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
4. การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ 

4.1 กรอกแบบฟอร์มค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้ถูกต้อง ชัดเจน 
4.2 ถ่ายเอกสารส าเนาทะเบียนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ยืนยันที่งานทะเบียน 
4.3 ให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบและยินยอม 

5. การขอใบรับรอง 
5.1 ขอใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา 
5.2 ใบรับรองความประพฤติ 
5.3 ใบรับรองผลการเรียน 
5.4 ใบรายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 
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ขั้นตอนการขอใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา / รับรองความประพฤติ / รับรองผลการเรียน 

 

- กรอกแบบฟอร์มค าร้องขอใบรับรองที่งานทะเบียน 

- เตรียมรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จ านวน  1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้าม
ถ่ายรูปด่วน) 

- เมื่อได้ยื่นใบค าร้องพร้อมรูปถ่ายที่ถูกต้อง ให้นักศึกษา นักศึกษามาติดต่อ
ขอรับใบรับรองได้หลังจากยื่นเรื่อง 2 วันท าการ และใบรับรองจะมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบรับรอง 

- การขอเอกสารใบรับรองขอได้ครั้งละ 1 รายการ เท่านั้น หากมากกว่า 1 
รายการ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 

- เขียนค าร้องที่งานทะเบียน 

- ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ 

- ติดต่อขอรับเอกสารภายใน 1 วันท าการ 
 

6. การขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 ปวช. / รบ.1 ปวส.)  
6.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ส าคัญทางการศึกษา 
6.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีลาออกจากวิทยาลัย 
6.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สูญหาย หรือช ารุด 
 

1) นักศึกษาที่ต้องการใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.1 ปวช. / รบ.1 ปวส.) ตามข้อ  
6.1 , 6.2 , 6.3 เพื่อน าไปเป็นหลักฐานในการสมัครงาน และศึกษาต่อจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ก.) การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนของนักศึกษา นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษา นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) นักศึกษา ต้องเขียนใบขอจบการศึกษา และแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน  2  รูป (ห้ามถ่ายรูปด่วน รูปหน้าตรง ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ถ้าใส่เสื้อข้างในต้องเป็นสีขาว ไม่สวม
หมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน) ที่งานทะเบียนภายใน 15 มีนาคมของทุกปี 
   (2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) นักศึกษาจะได้ ดังนี้ 

- กรณีมีผลการเรียนผ่านทุกตัว จะได้รับภายในวันที่ 10  เมษายน 
ของทุกปี 

- กรณีมีผลการเรียนติดต้องเรียนภาคฤดูร้อน  จะได้รับประมาณ 
ภายในวันที่  20  พฤษภาคม  ของทุกปี 
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ข.) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) กรณีลาออก ดูรายละเอียดจากข้อ 10  
ต่อไป 

ค.) การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ฉบับที่ 2 ในกรณีฉบับแรกสูญหาย  
หรือช ารุดต้องปฏิบัติ ดังนี้      
   (1) ต้องน าหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีต ารวจมายื่นที่งานทะเบียน 
   (2) ต้องน ารูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจ านวน 1  รูป  (ห้ามถ่ายรูปด่วน) รูปหน้าตรง  
ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ถ้าใส่เสื้อข้างในต้องเป็นสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน 
   (3) ต้องยื่นค าร้องขอใบ รบ. ใหม่ล่วงหน้า 7 วันท าการ 
   (4) ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบ รบ.  ใหม่ที่งานทะเบียน 50 บาท  
7. การขอใบประกาศนียบัตร 

วิทยาลัยจะออกใบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สามารถติดต่อขอรับได้หลังจากจบการศึกษาผ่านไปแล้ว  1  ปี
การศึกษา  
8. การขอลาพักการศึกษา  (พักการเรียน) 

การขอลาพักการเรียน เพ่ือรักษาสิทธิ์สภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาไว้ชั่วคราวได้ในกรณี
ต่อไปนี้ 

8.1 ป่วย จะต้องพักรักษาตัวหรือประสบอุบัติเหตุ 
8.2 หยุดพักการเรียนเพราะต้องดูแลบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตนเอง 

ไม่ได ้
8.3 ขาดผู้อุปการะหรือขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 

 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 

- กรอกแบบฟอร์มค าร้องเพ่ือขอลาพักการศึกษา โดยจะต้องมีผู้ปกครองมาลงนาม
ต่อหน้านายทะเบียน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ จึงจะหยุดพักการ
เรียนได้ 

- การพักการเรียนกรณีป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบเป็นหลักฐานด้วย 

- หากไม่ได้ช าระค่าเล่าเรียน ต้องช าระค่าธรรมเนียมการพักการเรียน  1,000   บาท 
9. การขอกลับเข้าศึกษาต่อ 

9.1 นักศึกษาที่ได้รับการอนุญาตให้พักการศึกษา เมื่อจะขอกลับเข้ามาศึกษาต่อ ต้องกรอก 
แบบฟอร์มค าร้องขอกลับเข้ามาศึกษา โดยต้องมีผู้ปกครองมาลงนามด้วย  และรอขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการ ซึ่งต้องมาด าเนินการก่อนก าหนดวันลงทะเบียนของวิทยาลัย 

9.2 นักศึกษา ที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบก าหนดแล้วให้มารายงานตัวที่งานปกครอง ยื่นค า 
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ร้องขอกลับเข้ามาศึกษาต่อผ่านงานปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขออนุมัติต่อผู้อ านวยการก่อน
ก าหนดการลงทะเบียนของวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาเหมือนก่อนสั่งพักการเรียน 
10. การลาออกจากวิทยาลัย 

10.1 ผู้ปกครองนักศึกษา และตัวนักศึกษาท่ีมีความประสงค์ที่จะลาออกระหว่างปีการศึกษา   
ภาคเรียนที่ 1 ต้องแจ้งความจ านงไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม  ของปีการศึกษานั้น ๆ  ถ้าไม่ลาออกตาม
ก าหนดต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  1  ภาคเรียน 

10.2 กรณีลาออกเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต้องลาออกไม่เกินวันที่ 30 เมษายนของปีการศึกษานั้น ๆ   
ถ้าไม่ลาออกตามก าหนดต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  1  ภาคเรียน 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 

- นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาและกรอกแบบฟอร์มใบลาออก พร้อมยื่น
บัตรประจ าตัวนักศึกษา 

- ต้องน าผู้ปกครองที่มามอบตัวหรือบิดา มารดา มาลงนามการลาออกของนักศึกษา
ต่อหน้านายทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน และเสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติต่อไป 

- หากต้องการ ใบแสดงผลการเรียนเท่าที่มีผลการเรียน ต้องส่งรูปถ่าย ขนาด  1  
นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ไม่ถ่ายรูปด่วน) 

- ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนข้างต้น ทางวิทยาลัยจะไม่ออกหลักฐาน 
การศึกษาให ้
11. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

11.1 นักศึกษาพ้นสภาพไปเอง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

- ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

- ลาออก 

- ถึงแก่กรรม 
11.2 วิทยาลัย หรือสถานประกอบการสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

- ขาดเรียนหรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่า  15  วัน โดยวิทยาลัยหรือสถาน 
ประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอ่ืนที่แสดงว่าไม่มีความ
ตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน หรือรับการฝึกอาชีพ 

- ไม่มาติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาตามระเบียบ การรักษาสภาพนักศึกษา  

- ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย สถานประกอบการ หรือทาง 
ราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่วิทยาลัยหรือประพฤติตน
เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง 

- ต้องโทษคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุ 
โทษ หรือความผิดทีได้กระท าโดยประมาท 
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- ขาดพ้ืนความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ตามท่ีก าหนด 
11.3  พ้นสภาพนักศึกษาแห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประเมินผล 

การเรียนตามหลักสูตรการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2563 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
12. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  www.studentloan.or.th) 
  12.1  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้ยืมเงิน (สรุปย่อ) 
   1)  สัญชาติไทย และศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลปศึกษา ระดับ 
ปวช. และปวส. 
   2)  มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
   3)  มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดผลของวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 1.00 ) 
   4)  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
   5)  ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน 
   6)  ไม่เป็นผู้ท างานประจ าระหว่างการศึกษา 
   7)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   8)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดทีได้กระท าโดน
ประมาท 

12.2 เอกสารประกอบการยื่นกู้ 
**** ต้องยื่นกู้ผ่านระบบทางอินเตอร์เน็ตให้เสร็จสิ้นก่อน **** 

1) แบบค าขอกูย้ืมเงิน (ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่) 
 แบบยืนยันการขอกู้ยืมเงิน (ส าหรับผู้กู้รายเก่า) 
2) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 
3) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา 
4) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
5) หนังสือแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

  บิดา และมารดาท างานประจ า ให้ใช้ใบรับรองเงินเดือนหรือ  
สลิปเงินเดือน 

    บิดา และมารดาไม่ได้ท างานประจ า เช่น ค้าขาย ต้องใช้ 
หนังสือรับรองรายได้ (ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 102 สามารถขอได้จากทางวิทยาลัย) และต้องมีผู้รับรอง
รายได้ โดยผู้รับรองรายได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ / บ าเหน็จบ านาญ 

2) สมาชิกสภาเขต  สภากทม. 
3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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อธิบาย ความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า 
(1) ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ การเมือง 
(2) ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
(3) ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
(4) ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ต ารวจ 
(5) ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 
(6) ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ 
(7) ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ฝ่ายรัฐสภา 
(8) ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ฝ่ายอัยการ 
(9) ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(10) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย 
(11) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
(12) สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า ด้วยองค์การบริหารส่วน

จังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล กฎหมายว่าด้วย สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(13) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล กฏหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 

(14) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(15) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือ องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
(16) ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนซึ่งมีพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของ

รัฐตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

*** เอกสารทุกฉบับต้องให้เจ้าของเอกสารลงนามใหค้รบถ้วนถูกต้อง *** 
*** นักศึกษาผู้กู้ กยศ. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อย

กว่า  36 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด *** 
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12.3 เรื่องอ่ืนที่ควรถือปฏิบัติ      
   1. ต้องไม่ท าสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกูย้ืมที่ได้รับ  
   2. กรณีท่ีต้อการแก้ไขแห่งใดในสัญญา สามารถท าได้โดยกลับเข้าสู่ระบบ  
e-Studentloan และสั่งพิมพ์ใหม่ตามขั้นตอนในการขอกู้ยืมข้างต้น 
   3. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสาร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน ผู้รับรองเงินเดือน
หรอืรายได้ อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 
   4. ผู้กู้ยืมผู้ค้ าประกันผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  
   5. ผู้กู้ยืมผู้ค้ าประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้
ทั้ง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน และต้องรับรองส าเนาด้วยตนเองทุกฉบับ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว  
   6. เอกสารสัญญาจัดท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยผู้กู้ยืมต้อง
จัดเก็บสัญญากู้ยืมคู่ฉบับไว้กับตน เองจนกว่าจะช าระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
   7. ผู้กู้ยืมต้องเก็บ รักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเอง แม้ว่า
ในภายหลังจะบอกเลิกสัญญาการกู้ยืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน 
   8. เพ่ือสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพของนักศึกษา
ให้กับธนาคารกรุงไทย ได้ทราบในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 203) อัน
ได้แก่ 
       - การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
       - การเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และท่ีอยู่ตามภูมิล าเนา 
       - การยา้ยสถานศึกษา  
       - การส าเร็จการศึกษา 
       - การเลิกการศึกษา 
  หากผู้กู้ยืม ไม่ได้ขอกู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเนื่องในปีการศึกษา 
ปัจจุบัน และไม่รายงานสถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ยืมได้ส าเร็จ
การศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 
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สรุปขั้นตอนการกู้เงิน  กยศ.  ผ่านระบบ E-student loan 

 
1. ลงทะเบียน 

นักศึกษา ที่ไม่เคยกู้ยืมกับทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มาก่อนเข้าไปเวปไซด์ของ
กองทุน ฯ  www.studentloan.or.th  เพ่ือลงทะเบียนขอรหัสผ่าน โดยเตรียมเลขที่บัตรประชาชนไว้
ด้วย เมื่อลงทะเบียนแล้วรอระบบตรวจสอบ 1 วัน วันรุ่งขึ้นจึงเข้ามาด าเนินการยื่นกู้ได้  
2. ยื่นแบบค าขอกู้ยืม 

 เมื่อได้รหัสผ่านแล้ว เข้าไปท าแบบฟอร์มค าขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan เลือกวิทยาลัย  
ระดับการศึกษา พร้อมเลือกความประสงค์ในการขอกู้ยืม (ควรเลือกท้ังค่าเล่าเรียน / ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา / ค่าครองชีพ)  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้นักศึกษาพิมพ์ใบค าขอกู้เงินออกมา พร้อมแนบ
เอกสาร มาส่งทางสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษาและของบิดาและมารดา 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและของบิดาและมารดา 
3. หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนของบิดาและมารดา กรณีท างานประจ า   
 หากบิดาและมารดาไม่ได้ท างานประจ า ท างานค้าขาย  ต้องมีหนังสือ

รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้  (เอกสาร กยศ. 102  โหลดทางเวปไซด์กองทุนหรือมาขอเอกสารที่
สถานศึกษาก็ได้)  โดยผู้มีอ านาจรับรองรายได้ต้องมี คุณสมบัติดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ดูค าอธิบายหน้า 71) 
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐบ าเหน็จบ านาญ 

3) สมาชิกสภาเขต  สภากทม. 
4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

3. สถานศึกษาคัดเลือก 
 สถานศึกษาพิจารณาและประกาศผลการอนุมัติให้นักศึกษาทราบ 

4. เปิดบัญชีธนาคาร 
 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจากประกาศของทางวิทยาลัย  เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้ 

นักศึกษาติดต่อธนาคาร กรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขา (สาขาใดก็ได้ที่สะดวก) เพ่ือท าการเปิดบัญชีธนาคาร 
ประเภทออมทรัพย์ (ในขั้นตอนนี้ทางวิทยาลัยจะประสานงานกับธนาคารให้มาช่วยเปิดบัญชีที่วิทยาลัย) 
5. ท าสัญญา (จะแจ้งวันประชุมและเซ็นสัญญาอีกครั้ง) 
 เมื่อนักศึกษาเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบ เพื่อกรอกข้อมูลท าสัญญาให้เรียบร้อย ในช่อง
ผู้ค้ าประกันกับผู้แทนโดยชอบธรรม  จะเป็นคนเดียวกันก็ได้ ให้เลือกว่าจะเป็นบิดา หรือมารดา  แล้ว
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บันทึกข้อมูลพร้อม พิมพ์สัญญา ออกมาจ านวน  2  ชุด  พร้อมแนบเอกสาร มาส่งทางสถานศึกษา (เซ็น
ลงนามในเอกสารให้ถูกต้อง) ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ (นักศึกษา) และผู้ค้ าประกัน (บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ (นักศึกษา) และผู้ค้ าประกัน (บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง) 
- ส าเนาบัญชีหน้าแรกธนาคาร 

 
 

 
 
 
 
6. ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 

 ทางสถานศึกษาจะตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ จากนั้นจะยืนยันผ่านระบบ  
7. ท าแบบยืนยันการลงทะเบียน 

 สถานศึกษาจะด าเนินการเรียกนักศึกษามาลงนามในแบบยืนยันการลงทะเบียน และยื่นเรื่อง 
ผ่านระบบไปทางธนาคารต่อไป 

 
*** การยืนยันการลงทะเบียนจะท าภาคเรียนละ  1  ครั้ง  *** 

 
8. รอรับเงิน 

 เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นักศึกษา นักศึกษาจะได้รับเงินค่าครองชีพเป็นรายเดือน   
ระดับ  ปวช.  เดือนละ  3,000  บาท  ระดับ ปวส.  เดือนละ  3,000  บาท  โดยธนาคารจะโอนเงินเข้า
บัญชีที่นักศึกษาได้เปิดไว้ ส่วนค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยเรียกเก็บจะโอนเข้าบัญชีวิทยาลัยโดยตรง 
(ตรวจสอบยอดเงินจากเอกสารแบบยืนยันได้ โดยทางวิทยาลัยจะคืนให้นักศึกษาหลังจากวิทยาลัยได้รับ
เงินโอนแล้ว) หรือตรวจสอบผ่านระบบ www.studuentloan.or.th 

 
หากมีข้อสงสัยประการใด ควรศึกษารายละเอยีดโดยตรงที ่

www.studentloan.or.th 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร. 0-2610-4888 

หรือสามารถสอบถามได้กับทางวิทยาลัย 
 

 

*** สัญญาจะท าครั้งเดียวตลอดหลักสูตร *** 
** หากเปลี่ยนสถานศึกษาหรือเปลี่ยนระดับการศึกษาต้องท าสัญญาใหม่พร้อมแนบเอกสารใหม่ทั้งหมด ** 

เปลี่ยนระดับการศึกษา หมายถึง เปลี่ยนจากระดับ ปวช. เป็น ปวส. 
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ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำ 
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ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

วัตถุประสงค์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัยอำชีวศึกษำอำชีวศิลป์ 
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สถานประกอบการ 

องค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี

คุณภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเชิงคุณภาพ ของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งใน

ประเทศและสากล 
 
มำตรกำร 

1. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับ เห็นความจ าเป็นในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขาวิชา สาขางานและหน่วยงานต่าง ๆ 

2. ก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและองค์ประกอบคุณภาพ ให้สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้อย่าง

เหมาะสม 
4. จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในปีละ 2 ครั้ง 
5. เตรียมการเพ่ือการรับรองการประเมินระบบการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 

 
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรประกันคุณภำพของวิทยำลัยอำชีวศึกษำอำชีวศิลป์ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบตาม
แผนที่ก าหนดไว้ มีการติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้
คุณภาพของการศึกษาตามที่ก าหนด วิทยาลัยจึงมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายคุณภาพและแนวทางด าเนินการ พร้อมจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 

2. สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจระบบ กระบวนการและขั้นตอน
การประกันคุณภาพของวิทยาลัย 
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4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรหลัก ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ

ของวิทยาลัย 
6. ก าหนดให้มีการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้น โดยก าหนดขั้นตอน 

ดังนี้ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือด าเนินการ

ตรวจสอบและสรุปผลรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งผลการตรวจและให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการแต่ละมาตรฐานเพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุง 

6.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้คณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยทราบทุกปีการศึกษา 

 
แผนภูมิกำรบริหำรงำนส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา และ
สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จึง
ได้ก าหนดโครงสร้างการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 
 คณะกรรมกำรบริหำร 

สถำบันในเครือตั้งตรงจิตร 

 

ผู้รับใบอนุญำต 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนประกัน 

คุณภำพกำรศึกษำ 

งำนวำงแผน 
และพัฒนำ 

งำนส่งเสริม 
ประกันคุณภำพ 

งำนมำตรฐำน 
กำรประกัน 

งำนตรวจสอบ และ 
ประเมินตนเอง 

คณะกรรมกำร 

อ ำนวยกำร 
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แผนงำนส ำนักประกันคุณภำพภำยใน 
 

1. ระบบควบคุมคุณภำพ (Quality Control) 
มำตรกำร 1. ก าหนดนโยบายเกณฑ์และตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพอาชีวศึกษา ตาม
หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  2. จัดระบบการพัฒนาการเรียนการสอน 
  3. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
  4. พัฒนาระบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับสาขาวิชา 
  5. ก าหนดคุณลักษณะและผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 

2. ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Audit) 
 มำตรกำร 1. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

2. จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้ปฏิบัติตามาตรฐานและตัวบ่งชี้ภาคเรียน
ละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

   3. มีการตรวจสอบและประเมินตนเองของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  4. จัดให้การตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินภายใน เพ่ือน าข้อมูลจากการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาตามาตรฐานและเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 

3. ระบบกำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) 
มำตรกำร 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกและภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานของต้นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

   2. จัดให้มีการประเมินภายในปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
   3. จัดท าแนวทางและกรอบการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
   4. จัดสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรับการประเมินภายนอก 

  5. จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ของแต่ละปีการศึกษาเพ่ือรายงานผ่านทาง
เอกสารและเว็บไซด์ของวิทยาลัย 

6. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และพิจารณาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามที่ค้นพบในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

7. ก าหนดให้ปรับปรุงและพัฒนาจุดที่ต้องพัฒนาของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
และธ ารงรักษาจุดเด่นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 จัดตั้งส านักงานประกันคุณภาพภายในโดยมีหน้าที่จัดท าระบบและประเมินคุณภาพภายใน
ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

- งานวางระบบ / วางแผนพัฒนา 
- งานส่งเสริมการประกันคุณภาพ 
- งานมาตรฐานการประเมิน 
- งานตรวจสอบและประเมินภายใน 
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คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการฝ่ายเรียบเรียง จัดพิมพ์ 
1. นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาต 1. น.ส.รุ่งกานต์ คันศร 
2. นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์ ผู้จัดการ 2. น.ส.อารยา สิริกังวาลวงศ ์
3. นายอรรถพล ดารารัตน์ ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต 3. นางชูศรี ขวัญยืน 
4. นายสมนึก สมรรถกิจขจร ผู้อ านวยการ   
     
คณะกรรมการฝ่ายเนื้อหา และตรวจทานข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายเข้าเล่ม 
1. นายสวัสดิ ์ ส่งพูลทรัพย์ ข้อมูลฝ่ายวิชาการ 1. นางชูศรี ขวัญยืน 
2. นายพิษณุวัตร สุนทรนันท ข้อมูลฝ่ายกิจการนักศึกษา 2. นางกรกนก สุคนธรังสรรค์ 
3. นายพีรวัตร นาคทองแก้ว ข้อมูลฝ่ายบริการสถาน 3. น.ส.นลิยา มีศรี 
  ศึกษา/งานอาคารสถานที่/ 4. น.ส.อารยา สิริกังวาลวงศ ์
  งานศิลป์/สาขางาน

ออกแบบ 
5. นายศุภกิตติ์ รุ่งโรจน์ 

4. นางจตุรพร เกิดรังษี ข้อมูลฝ่ายทะเบียนฯ 6. น.ส.บุษกร เกตส ี
5. น.ส.อารยา สิริกังวาลวงศ์ ข้อมูลส านักงานประกันฯ 7. น.ส.เบญญาภา ขวัญยืน 
6. นายธวัชชัย สมหวัง ข้อมูลงานปกครอง 8. น.ส.สุกาญจนา อ้นบางใบ 
7. นางกรกนก แช่มเชื้อ ข้อมูลงานกิจกรรม 9. นายทศพล ธีระจันทร์ 
8. น.ส.พิราวรรณ สมหวัง ข้อมูลงานแนะแนวฯ 10. น.ส.พิราวรรณ สมหวัง 
9. น.ส.ยุพา เทพรัสมี ข้อมูลงานพัสดุฯ 11. นายสุริยา มุลินิล 
10. น.ส.ยุพา เทพรัสมี ข้อมูลงานห้องสมุด 12. นายพีรวัตร นาคทองแก้ว 
11. นางชูศรี ขวัญยืน ข้อมูลงานธุรการ 13. นายสง่า ภูมิสุข 
12. น.ส.อารยา สิริกังวาลวงศ์ ข้อมูลงานพยาบาล/ประกัน 14. น.ส.คนึงนิจ นาคทอง 
  อุบัติเหตุ   
13. น.ส.รุ่งกานต์ คันศร ข้อมูลงาน กยศ.   
14. น.ส.วชัรี         สุวรรณทัพ ข้อมูลสาขางานวิจิตรศิลป์ 
 
 

คณะกรรมการจัดท าคู่มอืนักศึกษา  



สถาบันในเครือต้ังตรงจิตร 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 

        (ชื่อเดิม โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 
         (ชื่อเดิม โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร) 

http://www.ttc.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 
        (ชื่อเดิม โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน) 

http://www.wtc.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 
        (ชื่อเดิม โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ) 

http://www.wbac.ac.th 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ 
        (ชื่อเดิม โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา) 

http://www.archivasilp.ac.th 

โรงเรียนกันตะบุตร 
 

http://www.kantabutra.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
        (ชื่อเดิม โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) 

http://www.ptech.ac.th 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

http://www.rc.ac.th 


