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ความหมายตราวิทยาลัย
เรือใบ หมายถึง

แหล่งเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญาที่จะ
นำ�ทางไปสู่ความสำ�เร็จและความมั่นคงใน
อนาคต

สีประจำ�วิทยาลัย  

คือ สีทอง -  สีแดง

สีทอง หมายถึง  

ความเป็นผู้นำ�  ความเข้มแข็ง  อดทน และ
มีความรู้กว้างไกล

สีแดง หมายถึง  

ความเป็นเลิศทางทักษะ  วิชาการ  ความ
รัก สามัคคี และการยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม
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เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
สถานอบรมบ่มเพาะปัญญา
แหล่งพัฒนานำ�พาชีวิต
เสริมสร้างความรู้และความคิด
ด้านธุรกิจให้เป็นผู้นำ�
พัฒนาวิชาชีพให้ศิษย์
ทั้งธุรกิจพณิชยกรรม
สร้างผลิตบุคลากรเลิศล้ำ�
พร้อมคุณธรรมน้อมนำ�ประจำ�ใจ
เคารพ เทิดทูน ชาติ ศาสตร์กษัตริย์
น้อมปฏิบัติตามองค์พระทรงชัย
ครู อาจารย์ น้อมกราบกรานด้วยใจ
เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ทำ�ให้พัฒนา
แดงอำ�พันธ์รักกันดั่งพี่น้อง
อีกหนึ่งสีทองหลอมใจทุกเวลา
สถาบันมุ่งมั่นพัฒนา
เกียรติยศก้าวหน้าถาวรสืบไป
เกียรติรุ่งเรืองนำ�ด้านธุรกิจ
นำ�ชีวิตให้รุ่งเรืองและสดใส
ความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย
*ภาคภูมิใจในอักษรบริหารธุรกิจ
(*ซ้ำ� 2 ครั้ง)
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ปรัชญาวิทยาลัย
ความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย
ความรู้ดี  หมายถึง นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในบท
เรี ย นจั ด หาครู อ าจารย์ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ           
สบับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนกานสอน
ต่ า งๆเมื่ อ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาสำ � เร็ จ แล้ ว สามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชัพได้และ
ที่สำ�คัญ คือ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม    จริยธรรม
มีฃีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทักษะเยี่ยม หมายถึง วิทยาลัยเน้นให้นักเรียน ฝึกฝนปฏิบัติ สร้าง
ประสบการณ์ ผู้เรียนก็จะมีความชำ�นาญในเรื่อง
ของ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เปี่ยมวินัย  หมายถึง   ความมีวินัยในตนเองเรื่อง การเรียน การทำ�งาน  
ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช่จ่ายในสิ่งที่จำ�เป็น
มีความสำ�นึก ความรับผิดชอบในหน้าที่   ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ตามกฏเกณฑ์ของโรงเรียน ของบ้าน
ของสังคม
วิสัยทัศน์  (Vision)
            
วิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านอาชีว
ศึกษามีคุณธรรมนำ�ความรู้ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
การ
บริหาร สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ สังคม  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-5-

พันธกิจ (Mission)

1.การจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แลพ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ ดำ�เนินชีวิตอย่าง
มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายหลากหลาย ให้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
5.ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรสู้ความเป็นเลิศในวิชาชีพ
6.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
8.พัฒนาบุคลากรและมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ชัดเจน

เป้าหมาย (Target)

1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีวศึกษา
2.ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทามวิชาชีพจากองค์กรที่ยอมรับ
3.ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
4.ผู้เรียนความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ ดำ�เนินชิวิตอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิงพอเพียง
5.ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่นำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้
6.ผู้เรียนทีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7.ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนผู้ส่วนร่วมและเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
8.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
9.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสถาน
ศึกษา
10.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคากรสสู่ความเป้นเลิศใน
วิชาชีพ
11.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
12.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
13.สถานศึกษามีอัตลักษณะที่โดดเด่น
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14.ครู/บุคลากรได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
15.ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน
16.สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามฐานการศึกษา
กลยุทธ์ ( Strategy )
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. เสริมสร้างสังคมแห่ง            
4. บริหารจัดการ
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ข้อปฏิบัติในการยื่นคำ�ร้องและการขอเอกสารต่าง ๆ
ประเภทคำ�ร้อง
เอกสารที่ใช้ประกอบ
1. ขอใบคำ�ร้อง
1.1  ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา
1.2  ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
2. คำ�ร้องขอจบการศึกษา
3.  คำ�ร้องขอเปลี่ยน ยศ ชื่อ สกุล (ขอ
เปลี่ยนให้เสร็จภายในเดือนมกราคม
ของทุกปีการศึกษา
4. คำ�ร้องขอย้ายสาขาวิชา/รอบและ
เทียบโอนภายใน
5.  คำ�ร้องขอลาพักการศึกษา
(ต้องนำ�ผู้ปกครองมารับรองโดยเป็น
บุคคลเดียวกับวันที่มารายงานตัว)

รูปถ่ายสีชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน
1 ใบ(ห้ามใช้รูปถ่ายด่วน-โพลารอยด์) ไม่ใส่
เครื่องประดับ นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวให้รวบไป
ด้านหลังให้เรียบร้อย
1. สำ�เนาการลงทะเบียน ภาคสุดท้าย
2. ใบรายงานตัวขอจบการศึกษา
1. บัตรนักศึกษา (เพื่อทำ�บัตรใหม่)
2. สำ�เนาเอกสารการเปลี่ยน ยศ ชื่อ สกุล 1 ชุด
3. สำ�เนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน 1 ชุด)
1. ใบตรวจสอบการลงทะเบียน
2. หลักฐานการลงทะเบียน
1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
2. บัตรประจำ�ตัวนักศึกษางานทะเบียนจะเก็บไว้
จนกว่านักศึกษาจะมาขอคืนสภาพนักศึกษาและ
ยื่นคำ�ร้องขอบัตรคืน
3. บัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ของผู้ปกครอง
4. หากนักศึกษาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มา
ประกอบด้วย
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาภาคเรียนละ 500 บาท

6.  คำ�ร้องขอลาออก
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
(ต้องนำ�ผู้ปกครองมารับรองโดยเป็น
บุคคลเดียวกับวันที่มารายงานตัว)
หากไม่มีสิ่งใดขัดข้องทางวิทยาลัยก็
อนุญาตให้ลาออกได้)
7.  คำ�ร้องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
สำ�เนาทะเบียนบ้าน(ที่ย้ายเข้าเรียบร้อยแล้ว)
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ขั้นตอนการยื่นคำ�ร้องและการขอเอกสารต่าง ๆ
1.  ยื่นคำ�ร้องที่งานทะเบียนโดยใช้คำ�ร้อง 1 ใบ ต่อ 1 เรื่อง (ควรติดต่อขอเอกสารล่วง
หน้า 3 วัน)
2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาความคิดเห็น
3.  กรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วนอย่างละเอียด และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ
4.  นำ�คำ�ร้องยื่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมคำ�ร้องที่งานทะเบียน
5.  เมื่องานทะเบียนได้รับคำ�ร้องดังกล่าวจะออกใบรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่น
คำ�ร้องให้กับนักเรียน/นักศึกษา และแจ้งกำ�หนดวันรับผล
6.  เมื่อครบกำ�หนดให้นักศึกษานำ�ใบขอรับเอกสารที่ยื่นคำ�ร้องมาแสดงต่องานทะเบียน
เพื่อขอรับทราบผลการอนุมัติ และขอรับเอกสาร
7.  คำ�ร้องที่วิทยาลัยกำ�หนดให้ชำ�ระค่าธรรมเนียมนักศึกษา ต้องทำ�การชำ�ระค่า
ธรรมเนียมที่งานการเงิน งานการเงินจะออกใบเสร็จชำ�ระค่าธรรมเนียมแก่นักศึกษาเพื่อ
นำ�ใบเสร็จมาขอรับเอกสารที่งานทะเบียน
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
พ.ศ.2554
เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
       “นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
           “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
       “วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ
           “การแต่งกาย” หมายความรวมถึง การแต่งผม หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย                       
ข้อ 4 การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของ
นักเรียน
(1) นักเรียนชายไว้ผมยาวโดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 ซม.  
     และชายผมรอบศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนังหรือไว้หนวดหรือเครา
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     นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ เว้นแต่วิทยาลัยอนุญาตให้ไว้
     ผมยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย  นักเรียนใช้เครื่องสำ�อางหรือสิ่ง
     ปลอมเพื่อการเสริมสวย
(2)เที่ยวเร่ร่อนอยู่บนที่สาธารณสถาน     หรือทำ�ลายสมบัติของวิทยาลัยหรือ
     สาธารณสมบัติ
           (3)  แสดงกิริยา วาจา หรือกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพ
           (4)  มั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำ�คาญอย่างหนึ่งอย่างใด
           (5)  เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน
           (6)  เที่ยวเตร่กลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น     
     เว้นไว้แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย
          (7)  สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น
          (8)  เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานอื่นใดซึ่ง
     มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงจำ�นำ� หรือสถานการณ์พนันในระหว่างเวลาที่มี
     การเล่นพนัน เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่หรือเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น
          (9)  เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์   และงานนั้นมีการเต้นรำ�หรือการแสดงซึ่ง
     ไม่สมควรแก่สภาพของนักเรียน  เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง     
     หรืองานนั้นบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือวิทยาลัยเป็นผู้จัด                                                                     
         (10) เข้าไปในสถานค้าประเวณี  เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นหรือเข้าไปเยี่ยม
     ญาติซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น
         (11) คบค้าสมาคมกับหญิงซึ่งประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็น
     ญาติใกล้ชิดกับหญิงนั้น
         (12) ประพฤติตนในทำ�นองชู้สาว
         (13) มีวัตถุระเบิดก็ดีหรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการประทุษร้ายก็
     ดี
         (14) หลบหนีวิทยาลัย
ข้อ 5 การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของ
นักศึกษา
(1)นักศึกษาชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม        
     หรือไว้หนวดไว้เครา นักศึกษาใช้เครื่องสำ�อางหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการ
     เสริมสวย
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(2)  สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น
(3)  กระทำ�การอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำ�นาจบริหารของวิทยาลัย หรือบังคับขู่เข็ญ
     ยุยง   ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษากระทำ�การเช่นนั้นแหละ
(4) ความประพฤติตามข้อ 4 (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (12) (13)
     (14)
ข้อ 6 ความประพฤติดังต่อไปนี้ ถือว่าฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
หรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าอยู่ในวิทยาลัยต่อไปจะทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อ
เสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของ
นักเรียนและนักศึกษาอื่นพลอยเสื่อมเสีย
(1)  ถูกกล่าวหาหรือต้องหาว่ากระทำ�ผิดคดีอาญาหรือถูกจับกุมดำ�เนินคดี
      อาญาที่มีโทษจำ�คุก  
(2)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติหมดตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำ�หนด
(3)  ฝ่าฝืนระเบียบข้องบังคับของวิทยาลัยจนเห็นได้ชัดว่าไม่ยำ�เกรง
(4)  ประพฤติตนเป็นคนพาล เกเร หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดทาง
      อาญา
(5)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยมีและใช้อาวุธ     อันอาจเป็นเหตุให้ได้รับ
      อันตรายแก่กายหรือได้รับอันตรายถึงชีวิต
(6)  กระทำ�ความผิดอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง
ข้อ 7 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ.2554
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เหมาะสม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษา หรือบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติผิด
หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา     โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มี
ความประพฤติดีหรือเพื่อให้เข็ดหลาบ
“การกระทำ�ผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผิดหรือ      
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย หรือของกระทรวงศึกษาธิการ   หรือกฎกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
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“ทำ�กิจกรรม” หมายความว่า การให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำ�ผิด                    
ทำ�กิจกรรมหรือบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง วิทยาลัยหรือสังคม
“วิทยาลัย”  หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำ�ผิดมี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(4) ทำ�ทัณฑ์บน
ข้อ 6 ให้ผู้อำ�นวยการพิจารณาลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษา ดังนี้
        
(1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำ�หรับโทษทุกสถาน
                     (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำ�หรับโทษทุกสถาน
ข้อ 7 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา      ผู้ลงโทษจะลงโทษได้จะต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงชัดแจ้ง ว่าผู้นั้นได้กระทำ�ผิดและสมควรถูกลงโทษ
           การลงโทษทำ�กิจกรรม  ทำ�ทัณฑ์บน พักการเรียน    ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้อง
เสนอความเห็นพร้อมกับเหตุผลประกอบเสนอต่อผู้อำ�นวยการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึง
ให้ลงโทษได้
ข้อ 8 การว่ากล่าวตักเตือนใช้สำ�หรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้กระทำ�ความผิด
ไม่ร้ายแรง  และในเมื่อผู้อำ�นวยการ หรือครู อาจารย์ ที่ผู้อำ�นวยการมอบหมายเห็นว่า
เหมาะสมและจะได้ผลดี
ข้อ 9 การทำ�กิจกรรมใช้สำ�หรับกรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษากระทำ�ผิดระเบียบ
วินัยของวิทยาลัยหรือศีลธรรมอันดีหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้นักเรียนหรือนักศึกษาอื่น
ประพฤติตาม  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่วิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ 10 การทำ�ทัณฑ์บนให้ผู้อำ�นวยการพิจารณาลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่
ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วย
การแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา    ในกรณีที่ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อ
เสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือ
ได้รับโทษอย่างอื่นแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ   ให้ทำ�ทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำ�ทัณฑ์บนไว้ด้วย
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ข้อ 11 การสั่งพักการเรียน ให้ผู้อำ�นวยการพิจารณาลงโทษสั่งพักการเรียนใน
กรณีต่อไปนี้
(1)นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระพฤติ ต นไม่ ส มควรแก่ ส ภาพนั ก เรี ย นหรื อ
นักศึกษา ตามระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา
ในกรณีที่ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษให้ทำ�ทัณฑ์บนมาแล้วแต่
ไม่เข็ดหลาบ
(2)นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งฝ่าฝืนระเบียบของวิทยาลัยที่ระบุไว้การลงโทษสั่ง
พัก การเรียนจะสั่งพักการเรียนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินเจ็ดวันหรือจนกว่า ความผิดนั้นจะได้
รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ถ้าสั่งพักการเรียนเกินเจ็ดวันให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อสั่งพักการเรียนแล้วให้แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร
ข้อ 12 การให้ออกนักเรียนหรือนักศึกษาคนใดประพฤติตนไม่สมควรแก่
สภาพ
นักเรียนหรือนักศึกษาตามตามระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและ
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหรือ
ประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าให้อยู่ในวิทยาลัยต่อไปจะทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อ
เสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบ
วินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนักศึกษาอื่นพลอยเสื่อมเสียให้ผู้อำ�นวยการเชิญ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบเหตุผลแล้วให้นักเรียนหรือนักศึกษา   ผู้นั้นออก
ไป   ในกรณีนี้ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้
นักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้น
ข้อ 13 ห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือ
ลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาทหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำ�ลัง
เจ็บป่วยหรือกำ�ลังมีปัญหากระทบกระเทือนใจอย่างแรง และให้คำ�นึงถึงอายุของนักเรียน
หรือนักศึกษาด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนโดย
เจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำ�นึกในความ
ผิด ละเว้นการประพฤติชั่วและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ข้อ 14 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทุกครั้งให้วิทยาลัยบันทึกไว้เป็นหลัก
ฐานในสมุดหมายเหตุรายวันของวิทยาลัยและให้แจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองทราบ
เป็น หนังสือด้วยทุกครั้ง
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ข้อ 15 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำ�นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554           

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546
พ.ศ.2554
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2546 ให้เหมาะสม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2546  พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวส.” หมายความว่า การ
ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
“นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำ�หรับผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาและทำ�สัญญาการฝึก
อาชีพกับสถานประกอบการด้วย
“ภาคเรียน”  หมายความว่า ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
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“ภาคเรียนฤดูร้อน”   หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติใน
ระหว่างภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
“สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการ
“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า ข้อกำ�หนดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำ�กับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำ�
หน้าที่รับผิดชอบ ในการอำ�นวยการ ติดตาม และกำ�กับดูแลมาตรฐานนักเรียน นักศึกษา
หมวด 1 วิธีการประเมินผลการเรียน
ขอ 4 การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดำ�เนินการประเมินตามสภาพ
จริง  ต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจาก
การประเมินแตละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสำ�คัญของแต่ละ
กิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้ดำ�เนินการประเมินผลการเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและ
อาจารย์นิเทศการฝึกงานกำ�หนด
ขอ 5 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา และรายวิชาปรับพื้น
ฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ออน
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ออนมาก
0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำ�กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ�
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นี้

ขอ 6 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตาม ข้อ 5 ไมได ให้ใช้ตัวอักษรต่อไป
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไมมีสิทธิเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนเนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ำ�กวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไมมีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกําหนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหวางที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทํา
ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุก
ครั้งและหรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกําหนด ดวยเหตุ
จําเปนอันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไมสมบูรณภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกําหนด และผลการประเมินผาน
ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผาน หรือผลการ
ประเมินการเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลัก
สูตรไมผาน หรือไมไดทําการประเมินผลการเรียน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจํานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสําเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผาน
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ขอ 7 ในกรณีตอไปนี้ใหตัดสินผลการเรียนเปนระดับ 0 (ศูนย) เฉพาะรายวิชา
(1) มีผลการเรียนต่ำ�กวาเกณฑขั้นต่ำ� (ไมผาน)
(2) ได ข.ร.
(3) ได ข.ป.
(4) ได ข.ส.
(5) ได ถ.ล.
(6) ได ถ.พ.
(7) ได ท.
(8) ได ม.ท.
ขอ 8 นักศึกษาที่ทําการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบ
หมายใหทําในรายวิชาใด ใหพิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้
(1) ใหไดคะแนน 0 (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(2) ใหไดระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น หรือ
(3) ใหไดระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความ
ประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากําหนด
ขอ 9 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหนําผลบวกของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับ
ผลการเรียน หารดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา คิดทศนิยมสองตํา
แหนงไม  ปดเศษ
(2) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ
4. และขอ 6. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ำ�เรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนสุดทายและ
นับจํานวนหนวยกิตมาเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียน คํานวณจากรายวิชาที่
ไดระดับผลการเรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมด
และไดระดับผลการเรียนตาม (2) ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป
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ขอ 10 ผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้ง ตองรับ
การประเมินทดแทนสวนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หาก
พนกําหนดนี้ใหถือวาไมสามารถเขารับการประเมินทดแทน(ม.ท.)ยกเวนมีเหตุ จําเปนอัน
สุดวิสัย ใหสถานศึกษา หรือสถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้ ใหประเมิน
ทดแทนในรายวิชาที่ไมสมบูรณให แลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนราย
วิชาตามกําหนดสงงานนั้นใหสมบูรณภายใน10วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา
หากพนกําหนดใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการทําการตัดสินผลการเรียน ยกเวนมี
เหตุจําเปนอันสุดวิสัย ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ในกรณีนี้ใหผูสอนหรือครูฝกรายงานใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูควบคุมการฝก
ทราบทุกราย
ขอ 11นักศึกษาตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ขอ 12 ใหระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ผาน หมายถึง ผลการประเมินผานเกณฑ
ไมผาน หมายถึง ผลการประเมินไมผานเกณฑ
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หมวด 2
การตัดสินผลการเรียน
ขอ 13 การตัดสินผลการเรียนใหเปนไปตามนัย ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไป ถือวาประเมินผานและใหนับ
จํานวนหนวย  กิตของรายวิชานั้นเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
(3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว ปรากฏวาผลการเรียนไมผานเกณฑขั้นต่ำ� 
(0) ตามขอ 7 ถ้าเปนรายวิชาบังคับที่กําหนดใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน ใหเรียนซ้ำ�รายวิชานั้น ถ้าเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำ�  หรือเรียนรายวิชาอื่น
แทนก็ได ในกรณีที่ใหเรียนรายวิชาอื่นแทนใหลงหมายเหตุใน รบ.1 ปวส. วาใหเรียนแทน
รายวิชาใด
ขอ 14 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนีย
บัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
(1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรี ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
(2) ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง ที่กําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำ�กวา 2.00
(4) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ครบ 3
ภาคเรียน โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวารอยละ60 ของเวลาที่จัดกิจกรรม
ในแตละภาคเรียนและตองผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม
หากนักศึกษามีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ำ�กวารอยละ60ของเวลาที่จัด
กิจกรรม ในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันเปนราย ๆ ไป
เมื่อนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใดใหบันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง
“ผาน” หากนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน หรือไมไดเขารวมปฏิบัติกิจกร
รมเลยใหสถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักศึกษาผูนั้นไมไดเขารวม
ปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษา พิจารณาเห็นสมควร
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สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบ
การจัดขึ้นถือวา มีผลตามความใน ขอ 14 (4)
ขอ 15 ใหหัวหนาสถานศึกษา เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรสําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ใหครูฝกและอา
จารยนิเทศการฝกงานรวมกันประเมินผลการเรียน
ขอ 16 นักศึกษาผูใดประสงคจะเรียนซ้ำ�รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา
2 หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน ถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้นใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ำ�หรือเรียน
แทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
การเรียนซ้ำ�รายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียน
แทนใหนับเฉพาะจํานวน  หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักศึกษาไดระดับผลการเรียนตั้งแต
2 ขึ้นไปเทานั้นรายวิชาที่เรียนซ้ำ�หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดับ
ผลการเรียนต่ำ�กวา 2 ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 8 (2) และ
ขอ 8 (3) แหงระเบียบนี้
ขอ 17 ตามนัยแหงขอ 16 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปนรายวิชา
ที่เรียนซ้ำ�ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทน
ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหารรับ
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40
หน่วยกิตและได้รับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กวา 1.75
ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 80 หนวยกิต และ
ไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กวา 1.90 ใหสถาน
ศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา
ขอ 19 นักศึกษาที่ไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติ เรียนซ้ำ�  หรือเรียนแทน
รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 หรือเทียบโอน
ผลการเรียนรูมาเปนเวลารวม 6 ภาคเรียนแลว แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ที่กําหนด ไวในขอ 21. ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือ
ใหพนสภาพนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมเกิน 4 ปการศึกษานับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
โดยไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน

- 23 -

หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนรู
ขอ 20 การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาจากสถานศึกษา ซึ่งใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ใหสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาเรียน
รับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 สถาน
ศึกษาจะรับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐาน
แลว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 21 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงของสถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน
หรือหนวยงานของราชการไดตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำ�
กวารอยละ 60 และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลัก
สูตรที่ใชระเบียบนี้
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการ
เรียนทําการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
(3) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการ
เรียน หรือจะทําการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 22 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ.
รับรองคุณวุฒิไมต่ำ�กวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มี
รายวิชาลักษณะเดียวกัน แตเรียกชื่อเปนอยางอื่นของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหนวยงานของราชการ ไดตามเงื่อนไขตอ
(1)เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำ�กวา
รอยละ 60 และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่
ใชระเบียบนี้
(2) เปนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะทําการประเมินใหม แลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 23 ถามีระเบียบ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผล
การเรียนหรือการถายโอนผลการเรียน ใหถือปฏิบัติตามนั้น
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ขอ 24 การบันทึกผลการเรียนตาม ขอ 20 ขอ 21 และ ขอ 22 ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง พุทธศักราช 2546โดยแสดงหมายเหตุว่าเปนรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่น
หรือจากการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารหัสวิชาใดยกเวนมีข้อกําหนดเฉพาะในเรื่อง
นั้น ๆ
ขอ 25 สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหงอื่
นที่ใชหรือไมใชหลักสูตรเดียวกัน แตมีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีจํานวนหนวยกิต ไมนอย
กวารายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนในสถานศึกษาแหงเดิม แมรหัสวิชาหรือชื่อรายวิชาจะ
ไมตรงกันก็ได โดยใหสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลัก สูตรตาม
ที่เห็นสมควร และใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับ
โอนผลการเรียน
ขอ 26 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่น
ตาม ขอ 25 ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป หรือ
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการ
เรียนทําการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชา และชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยระบุวารับโอนจากสถาน
ศึกษาแหงอื่นรหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ขอ 27 กรณีที่มีการประเมินใหมตาม ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 และ ขอ 26 ระดับ
ผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการประเมิน แตตองไมสูงไปกวาเดิม
ขอ 28 นักศึกษาที่มีประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานฝกงาน
อาชีพ หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขา
เรียน หรือเข้าเรียนแลวแตขอ ไปเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานฝกงานอาชีพ จะขอประเมิน
เทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได้
ถ้าผลการประเมินไมผาน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนต่อไป
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ขอ 29 นักศึกษาที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ 15. แลวสอบเขา
เรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได ใหสถานศึกษารับโอนผลการ
เรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้ และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป
ขอ 30 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุมวิชา หรือขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณตาม ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 และ ขอ 29 ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ในสถานศึกษาแห่งหลังสุดไมน้อยกว่า 1 ภาคเรียน
ข้อ 31 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
พ.ศ.2554
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่าด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ให้เหมาะ
สม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  
พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวช.” หมายความว่า การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี หลังจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
“นักเรียน”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำ�หรับผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องทำ�สัญญาการฝึก
อาชีพกับสถานประกอบการด้วย
“ภาคเรียน”  หมายความว่า ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
“ภาคเรียนฤดูร้อน”   หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติใน
ระหว่างภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
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“สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ
“มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกำ�หนดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำ�กับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำ�
หน้าที่รับผิดชอบ ในการอำ�นวยการ ติดตาม และกำ�กับดูแลมาตรฐานนักเรียน นักศึกษา
หมวด 1
วิธีการประเมินผลการเรียน
ขอ 4 การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาให้ดำ�เนินการประเมินตามสภาพจริง
ต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและ
การประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบ
หมายในอัตราส่วนตามความสำ�คัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้ดำ�เนิน
การประเมินผลการเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จากการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานกำ�หนด
ขอ 5 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำ�กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ� 
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นี้

ขอ 6 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตาม ข้อ5 ไมได ให้ใช้ตัวอักษรต่อไป
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไมมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ำ�กว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไมใช่เหตุสุดวิสัย
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไมมีเหตุผลสมควร
ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไมมีเหตุผลสมควร
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำ�หนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไมมีเหตุผลสมควร
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำ�หนด
ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำ�
ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง
และหรือไมส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำ�หนดด้วยเหตุจำ�เป็น
อันสุดวิสัย
ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไมสมบูรณภายในภาคเรียนถัดไป
ผ. หมายถึง ไดเข้าร่วมกิจกรรมตามกำ�หนด และผลการประเมินผ่าน
ม.ผ. หมายถึง ไมเข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผ่าน
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำ�นวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำ�เร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
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ขอ 7 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
(1) มีผลการเรียนต่ำ�กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ� (ไมผ่าน)
(2) ได ข.ร.
(3) ได ข.ป.
(4) ได ข.ส.
(5) ได ถ.ล.
(6) ได ถ.พ.
(7) ได ท.
(8) ได ม.ท.
ขอ 8 นักศึกษาที่ทำ�การทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบ
หมายให้ทำ�ในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้
(1) ให้ไดคะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
(2) ให้ไดระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น หรือ
(3) ให้ไดระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความ
ประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำ�หนด
ขอ 9 การคำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้นำ�ผลบวกของผลคูณระหว่างจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับ
ผลการเรียน หารด้วยผลบวกของจำ�นวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาคิดทศนิยมสองตำ�
แหน่งไมปัดเศษ
(2) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามข้อ
4. และข้อ 5. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ำ� เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและ
นับจำ�นวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
(3) ให้คำ�นวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(ก) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำ�ภาคเรียน คำ�นวณจากรายวิชาที่
ไดระดับผลการเรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
(ข) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำ�นวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมด
และไดระดับผลการเรียนตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
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ขอ 10 ผู้ที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ตอง
รับการประเมินทดแทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา
หากพ้นกำ�หนดนี้ให้ถือว่าไมสามารถเข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจำ� 
เป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในราย
วิชาที่ไมสมบูรณให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
ผู้ที่ได ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนราย
วิชาตามกำ�หนดส่งงานนั้นให้สมบูรณภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนราย
วิชาหาก พ้นกำ�หนดให้สถานศึกษา ทำ�การตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจำ�เป็นอันสุด
วิสัยให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในกรณีนี้ ให้ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัว
หนาสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
ขอ 11 นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางาน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
ขอ 12 ให้ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ไมผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไมผ่านเกณฑ์
หมวด 2
การตัดสินผลการเรียน
ขอ 13 การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
(2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับ
จำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจำ�นวนหน่วยกิตสะสม
(3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลวนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย์ (0) ตาม
ข้อ 7 (1) ให้รับการประเมินใหม่ได 1 ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบ
การกำ�หนดไมเกิน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจําเปนอัน
สุดวิสัย หากประเมินใหมไมผาน  ถาเปนรายวิชาบังคับที่กําหนดให้เรียน ในแตละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเรียนซ้ำ�รายวิชานั้น ถาเปนรายวิชาเลือก จะเรียนซ้ำ� หรือ
เรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
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(4) การประเมินใหม ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน 1
(5) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ  (ศูนย)
ตามที่กําหนดไวในขอ 7 (2) ถึง 7 (8) ขอ 8 (2) และ ขอ 8 (3) ถาเปนรายวิชาบังคับ
ที่กําหนดใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเรียนซ้ำ�รายวิชานั้น
ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำ� หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
ในกรณีที่ใหเรียนรายวิชาอื่นแทนใหลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช.  วาใหเรียน
แทนรายวิชาใด
ขอ 14 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
(1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรีครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
(2) ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง ที่กําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
(3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำ�กวา 2.00
(4) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหครบ 5
ภาคเรียน โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวารอยละ60 ของเวลาที่จัดกิจกรรม
ในแตละภาคเรียน และตองผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม
หากนักเรียนมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ำ�กวารอยละ 60 ของเวลาที่จัด
กิจกรรม ในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันเปนราย ๆ ไป
เมื่ อ นั ก เรี ย นไดเขา รว มปฏิบัติกิจ กรรมครบถวนในภาคเรียนใดใหบันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง
“ผาน” หากนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน หรือไมไดเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเลย ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียนผูนั้นไมได
เขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรสําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขารวมกิจกรรมที่สถาน- ประกอบการจัดขึ้นถือวา
มีผลตามความใน (4)
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ขอ 15 ใหหัวหนาสถานศึกษา เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร สําหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการใหครูฝกและอา
จารยนิเทศการฝกงานร่วมกันประเมินผลการเรียน
ขอ 16 นักเรียนผูใดประสงคจะเรียนซ้ำ�รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา
2 หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้นใหสถานศึกษา หรือสถานประกอบการดําเนินการใหเรียนซ้ำ�หรือ
เรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
การเรียนซ้ำ�รายวิชา ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียน
แทนใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจํานวนหนวยกิตสะสม
การนับจํานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทําเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียนตั้งแต
2 ขึ้นไปเทานั้น
รายวิชาที่เรียนซ้ำ�หรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดับผลการ
เรียนต่ำ�กวา 2 ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 8 (2) และ 8 (3)
ขอ 17 ตามนัยแหงขอ 16 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปนรายวิชาที่เรียน
ซ้ำ�ใหนับจํานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับ
เฉพาะจํานวนหนวย        กิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร
ขอ 18 เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา
40 หนวยกิตและไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กวา
1.50 ใหสถานศึกษาพิจารณาวา ควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 75 หนวยกิต และ
ไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กวา 1.75 ใหสถาน
ศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
เมื่อไดลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 100 หนวยกิต และ
ไดรับการประเมินใหมแลว หากไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กวา 1.90 ใหสถานศึกษา
พิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
ขอ 19 นักเรียนที่ไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติ ประเมินใหมหรือเรียนซ้ำ� หรือ
เรียนแทนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 หรือ
เทียบโอนผลการเรียนรูมาเปนเวลารวม 8 ภาคเรียนแลว แตยังไมเขาเกณฑการสําเร็
จการศึกษา ตามหลักสูตรที่กําหนดไวใน
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ขอ 20 ใหวิทยาลัยพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน ทั้งนี้
ตองไมเกิน6 ปการศึกษา นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน โดยไมนับภาคเรียนที่ลา
พักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ขอ 21 การโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนจากสถานศึกษา ซึ่งใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใหสถานศึกษาที่รับนักเรียนเขาเรียนรับโอน
ผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 สถานศึกษาจะ
รับโอนหรือจะทําการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับ
โอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 22 ในกรณีที่นักเรียนยายสถานศึกษา ถานักเรียนมีผลการเรียนต่ำ�กวา
เกณฑขั้นต่ำ�(ไมผ่าน) ในรายวิชาใด และมีสิทธิไดรับการประเมินใหมตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ใหสถานศึกษาที่นักเรียนเรียน
อยูกอนดําเนินการประเมินใหมใหแกนักเรียนผูนั้นเวนแตมีเหตุจําเปนอันสุดวิสัยใหสถาน
ศึกษาที่รับเขาเรียนดําเนินการประเมินใหมได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับ
เขาเรียนเปนราย ๆ ไป
ขอ 23 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือ
หนวยงานของราชการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดตาม
เงื่อนไขดังนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำ�กวา
รอยละ 60 และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่
ใชระเบียบนี้
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการ
เรียนทําการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับโอนรายวิชานั้น
(3) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการ
เรียน หรือจะทําการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
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ขอ 24 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ ไมต่ำ�กวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีลักษณะ
เดียวกัน แตเรียกชื่อเปนอยางอื่น ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาเอกชน หรือหนวยงานของราชการไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำ�กวา
รอยละ 60 และมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่
ใชระเบียบนี้
(2) เปนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะทําการประเมินใหม แลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
ขอ 25 ถามีระเบียบ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผล
การเรียนหรือการถายโอนผลการเรียน ใหถือปฏิบัติตามนั้น
ขอ 26 การบันทึกผลการเรียนตามขอ 21 ขอ 23 และขอ 24 ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 โดยแสดงหมายเหตุว่าเปนรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือ
จากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะ ในเรื่องนั้น ๆ
ขอ 27 สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษา
แหงอื่นที่ใชหรือไมใชหลักสูตรเดียวกัน แตมีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวารายวิชาที่นักเรียนตองเรียนในสถานศึกษาแหงเดิมแมรหัสวิชาหรือชื่อรายวิชา
จะไมตรงกันก็ได โดยใหสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร
ตามที่เห็นสมควรและใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทําความตกลงรวมกันในการจัดสอนและ
รับโอนผลการเรียน
ขอ 28 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่น
ตามขอ 27 ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
(1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป หรือ
(2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำ�กวา 2 สถานศึกษาจะรับโอนหรือทําการ
ประเมินใหม เมื่อเห็นวาไดผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจ้งใหนักเรียนทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียนการบันทึก
ผลการเรียนลง ในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยระบุวารับโอนจากสถานศึกษาแหงอื่น
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รหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกําหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ขอ 29 กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ 21 ขอ 23 ขอ 24 และขอ 28 ระดับ
ผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการประเมิน แตตองไมสูงไปกวาเดิม
ขอ 30 นักเรียนที่มีประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานฝกงานอาชีพ     
หรือทํางานในอาชีพนั้นอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียน
หรือเขาเรียนแลวแตขอไปเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานฝกงานอาชีพ จะขอประเมินเทียบ
โอนความรูและประสบการณเพื่อนับจํานวนหนวยกิตสะสมสําหรับรายวิชานั้นก็ได
ถาผลการประเมินไมผาน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น
หรือขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนต่อไป
ขอ 31นักเรียนที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ 19 หรือขอ 20 แล้ว
สอบเขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได ใหสถานศึกษารับโอนผล
การเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฎอยูในหลักสูตรนี้ และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2
ขึ้นไป
ขอ 32 นักเรียนที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุมวิชา หรือขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ตามขอ 21 ขอ 23 ขอ 24 และ ขอ 32 ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาแหงหลังสุดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
ข้อ 33 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการแต่งกานและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ.2554
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายให้เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 การแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา มีดังนี้
3.1 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม
(1)  ผมแบบรองทรงต่ำ� ด้านหน้ายาวไม่เกินคิ้ว ด้านหลังไม่เกินปกเสื้อไม่มีจอน
ไม่มีหนวดเครา
(2) เสื้อเชิ้ตผ้าสีขาว แขนสั้น มีกระเป๋า ด้านซ้าย ไม่มีลวดลาย
(3)  ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขาว
(4)  ผูกเนคไทตามแบบของวิทยาลัย พร้อมเข็มชื่อย่อของวิทยาลัย ความยาว
ของเนคไทไม่ต่ำ�กว่า 8 นิ้ว
(5)  กางเกงขายาวสีตามแบบของวิทยาลัย กระเป๋าข้างตรง ทรงสุภาพ
(6)  เสื้อสวมทับในกางเกง คาดเข็มขัดหนังสีดำ�ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัด
เครื่องหมายวิทยาลัย
(7)  รองเท้าหนังสีดำ�หุ้มส้น แบบสุภาพ
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ยกรรม
สีผม

(8)  ถุงเท้าสีขาว
3.2 นักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประเภทวิชาพาณิช
(1) ผมทรงสุภาพ  จัดทรงให้เรียบร้อย ห้ามตัดรองทรงเหมือนผู้ชาย ห้ามย้อม
(2)  เสื้อสีตามแบบของวิทยาลัย ปกเชิ้ต มีสาบหน้าติดรังดุม แขนยาวมีกระดุม
เสื้อด้านหลังไม่มีสาบ ไม่ตีเกร็ด ไม่เข้ารูป ใส่เสื้อซับในด้วย
(3)  ติดเข็มของวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขาว
(4)  ผูกเนคไทตามแบบของวิทยาลัย พร้อมเข็มชื่อย่อของวิทยาลัย ความยาว
ของเนคไทไม่ต่ำ�กว่า 8 นิ้ว
(5)  ติดกระดุมโลหะชื่อย่อของวิทยาลัย
(6)  ติดห้อยตุ้งติ้งชื่อย่อของวิทยาลัยที่บนปกซื้อด้านซ้าย
(7)  กระโปรงสีตามแบของวิทยาลัยทรงเอ ทวิทคู่ ยาวคลุมเข่าล่าง
(8)  เสื้อสวมทับในกระโปรง คาดเข็มขัดหนังสีดำ� ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัด
เครื่องหมายของวิทยาลัย
(9)  รองเท้านักเรียนสีดำ� ถุงเท้าสีขาว
(10)  เครื่องประดับที่สวมใสต้องมีขนาดเล็ก เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
3.3 นักศึกษาหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ
(1)  ผมทรงสุภาพ จัดทรงให้เรียบร้อย ห้ามย้อมผม
(2)  เสื้อสีขาวปกเชิ้ต มีสาบหน้าติดรังดุม แขนสั้นตรง ไม่รัดรูป
(3)  ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยที่อกด้านขาว
(4)  ติดกระดุมโลหะชื่อย่อของวิทยาลัย
(5)  ติดห้อยตุ้งติ้งชื่อย่อของวิทยาลัยที่บนปกเสื้อด้านซ้าย
(6)  กระโปรงสีดำ� ทรงสุภาพ
(7)  เสื้อสวมทับในกระโปรง คาดเข็มขัดหนังสีดำ� ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัด
เครื่องหมายวิทยาลัย
(8)  รองเท้าคัทชูสีดำ� แบบสุภาพ หรือรองเท้าหุ้มส้น แบบสุภาพ
(9)  เครื่องประดับต้องมีขนาดเล็ก รูปแบบเรียบร้อย
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สุภาพ

(5)  รองเท้าหนังสีดำ�หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ� ไม่มีลวดลาย แบบหุ้มส้น ทรง
(6)  ถุงเท้าสีดำ�
3.4 ชุดพละศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
(1)  เสื้อคอโปโลสีขาว ปกเสื้อขลิบแดง มีกระเป๋าเสื้อด้านในซ้าย 1 ใบ มีตรา
วิทยาลัย กางเกงวอร์มสีดำ� แถบขาว ตามแบบของวิทยาลัย
(2)  รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือสีดำ� ไม่มีลวดลาย
(3)  ถุงเท้าสีขาวหรือสีดำ� ไม่มีลวดลาย
3.5 ชุดพละศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม
(1)  เสื้อคอโปโลสีขาว ปกเสื้อขลิบแดง มีกระเป๋าเสื้อด้านในซ้าย 1 ใบ มีตรา
วิทยาลัย กางเกงวอร์มสีแดง แถบขาว ตามแบบของวิทยาลัย
(2)  รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย
(3)  ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
3.6 ชุดพละศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ
(1)  เสื้อคอโปโลสีขาว ปกเสื้อขลิบแดง มีกระเป๋าเสื้อด้านในซ้าย 1 ใบ มีตรา
วิทยาลัย กางเกงวอร์มสีดำ� แถบขาว ตามแบบของวิทยาลัย
(2)  รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย
(3)  ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
ข้อ 4 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.2554
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านความประพฤติและวินัยของนักเรียนและนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ได้ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง
กับนโยบายของวิทยาลัยที่เสริมสร้างให้นักเรียนและนักศึกษา มีคุณธรรม มีวินัยต่อ
ตนเอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงกำ�หนดระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
“นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
“วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น
“คะแนนความประพฤติ” หมายความถึง   คะแนนที่ใช้ควบคุมความประพฤติ
นักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น
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วิทยาลัย

ข้อ 4 นักเรียนและนักศึกษาจะต้องประพฤติตน ดังนี้
(1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ

(2) ต้องไม่นิยมเสื่อมใสในลัทธิอันอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ชุมนุมเดินขบวน ก่อเหตุวุ่นวาย ไม่ว่ากรณีใดทั้งใน
และนอกวิทยาลัย
(4) ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามเครื่องแบบที่วิทยาลัยกำ�หนดไว้โดยเคร่งครัด
(5) นักเรียน/นักศึกษาต้องไว้ผมรองทรง หรือทรงสุภาพ ตามวัฒนธรรมอันดี
ของไทย
(6) นักเรียน/นักศึกษา จะต้องนำ�บัตรประจำ�ตัวนักเรียน/นักศึกษามาทุกครั้งที่
ติดต่อกับวิทยาลัยและแสดงบัตรทุกครั้ง
(7) นักเรียน/นักศึกษา ต้องมาเรียนสม่ำ�เสมอ แต่ละภาคเรียนต้องมีเวลาเรียน
แต่ละรายวิชาไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 80 มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น
(8) นักเรียน/นักศึกษา ต้องเชื่อฟังครูอาจารย์ไม่แสดงกิริยาใด ๆ ที่เป็นการ
ลบหลู่ดูหมิ่นหรือไม่แสดงความเคารพ
(9) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา เสพ หรือนำ�สุราของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษรวม
ทั้งสารระเหยหรือพกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณในวิทยาลัย
(10) ห้ามทะเลาะวิวาท หรือใช้กำ�ลังทำ�ร้ายร่างกายระหว่างนักเรียน/นักศึกษา
ในวิทยาลัยหรือกับบุคคลภายนอก หรืกับนักเรียน/นักศึกษาสถาบันอื่น
(11) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา จัดพิมพ์หนังสือ ตำ�รา หรือสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ที่เกี่ยว
กับวิทยาลัย
(12) ห้ามจำ�หน่ายจ่ายแจกสิ่งของหรือเอกสารทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผู้อำ�นวยการ
(13) ห้ามนักเรียน/นักศึกษาเรี่ยไร หรือบอกบุญเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้
อำ�นวยการ นักเรียน/นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคี และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ
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ข้อ 5 การตัดคะแนนความประพฤติ
5.1  เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
(1) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 20-30 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำ�ความผิดไม่ร้ายแรง ด้วยการ “ว่ากล่าวตักเตือน”
(2) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 31-49 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษากระทำ�ผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยหรือศีลธรรมอันดีหรือเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีให้นักเรียนหรือนักศึกษาอื่นประพฤติตาม  ด้วยการ “ทำ�กิจกรรม”
(3) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 50-69 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตาม
ระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการ   แต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   
ในกรณีที่ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอื่นแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ ด้วยการ
“ทำ�ทัณฑ์บน”
(4) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 70-99 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตาม
ระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
ในกรณีที่ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษให้ทำ�ทัณฑ์บนมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ ด้วยการ
“พักการเรียน”
(5) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ให้ลงโทษแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามตามระเบียบของ
วิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าให้อยู่ใน
วิทยาลัยต่อไปจะทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนักศึกษา
อื่นพลอยเสื่อมเสีย ด้วยการ “ให้ออก”
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5.2  นักเรียน นักศึกษา จะต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ หากละเลยหรือไม่
ปฏิบัติจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ         
(1)  การมาเรียนและการลงเวลาเรียน
ก. นักเรียน นักศึกษาที่มีตารางเรียนคาบแรก 08.20 น. ต้องเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ ทุกเช้าเวลา 08.00 น. นักศึกษาที่มารูดบัตรหลังเวลา 07.45 น. แต่ไม่เกินเวลา
08.20 น. ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ข. นักเรียน นักศึกษาที่มาวิทยาลัยสายไม่ทันเรียนคาบแรก 08.20 น. ที่มารูด
บัตรหลัง 08.20 น. เป็นต้นไป ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ค. นักเรียน นักศึกษา ปวส. ที่มีตารางเรีนตั้งแต่เวลา 09.10 น. คาบที่ 2
เป็นต้นไป ต้องรูดบัตรก่อนเวลาเรียน 10 นาที ถ้าหลังเวลาที่กำ�หนด ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 5 คะแนน
ง. นักเรียน นักศึกษาที่ฝากเพื่อนรูดบัตรและศึกษาที่รับฝากรูดบัตรให้เพื่อน มี
ความผิดเท่ากัน ตัดคะแนนความประพฤติคนละ 10 คะแนน
จ. นักเรียน นักศึกษาที่ลืมบัตรประจำ�ตัวนักศึกษามา ตัดคะแนนความประพฤติ
3 คะแนนต่อวัน และติดต่อขอรับบัตรแทนที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา
(2)  การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
ก. นักเรียน นักศึกษาชายไว้ผมด้านหน้ายาวเกินคิ้ว ด้านหลังยาวถึงปกเสื้อ ตัด
คะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
ข. นักเรียน นักศึกษาชายไว้หนวด หรือเครา ตัดคะแนนความประพฤติ 5
คะแนน
ค. นักเรียน นักศึกษาหญิงทำ�สีผมที่ผิดธรรมชาติ ตัดคะแนนความประพฤติ 5
คะแนน
ง. นักเรียน นักศึกษาใส่เครื่องแบบไม่เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2554  ตัดคะแนนความ
ประพฤติจุดละ 5 คะแนน
(3) ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน นักศึกษา
ก. เที่ยวเร่ร่อนอยู่บนที่สาธารณสถาน     หรือทำ�ลายสมบัติของวิทยาลัยหรือ
สาธารณสมบัติ
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ข. แสดงกิริยา วาจา หรือกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพ
ค. มั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำ�คาญอย่างหนึ่งอย่างใด
ง. เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน
จ. เที่ยวเตร่กลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นไว้
แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย
ฉ. สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น
ช. เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานอื่นใดซึ่ง
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงจำ�นำ� หรือสถานการณ์พนันในระหว่างเวลาที่มีการเล่นพนัน        
เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่หรือเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น
ญ. เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์   และงานนั้นมีการเต้นรำ�หรือการแสดงไม่
สมควรแก่สภาพของนักเรียน  เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง     หรืองานนั้น
บิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือวิทยาลัยเป็นผู้จัด
ด. เข้าไปในสถานค้าประเวณี  เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นหรือเข้าไปเยี่ยม
ญาติซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น
ต. คบค้าสมาคมกับหญิงซึ่งประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็นญาติ
ใกล้ชิดกับหญิงนั้น
ถ. ประพฤติตนในทำ�นองชู้สาว
ท.มีวัตถุระเบิดก็ดีหรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการประทุษร้ายก็ดี
น. หลบหนีวิทยาลัย
บ. สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น
ป. กระทำ�การอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำ�นาจบริหารของวิทยาลัย หรือบังคับ    
ขู่เข็ญ ยุยง ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษากระทำ�การเช่นนั้นแหละ
5.3  ผู้มีอำ�นาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
(1) ผู้อำ�นวยการมีอำ�นาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ได้ทุก
กรณีตามข้อ 5.2
(2) ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ มีอำ�นาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
กรณีตามข้อ 5.2(1) และข้อ 5.2(2)   กรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เสนอความ
เห็นมายังผู้อำ�นวยการเพื่อพิจารณาดำ�เนินการ
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ข้อ 6 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ.2554
เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวช.” หมายความว่า การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี หลังจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวส.” หมายความว่า การ
ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
“นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
“วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ
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“ภาคเรียน”  หมายความว่า ภาคเรียนปกติโดย มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
“การพ้นสภาพ” หมายความว่า การสิ้นสุดการเป็น นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ข้อ 4 นักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพเมื่อ
(1)  สำ�เร็จการศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2554 และ  ระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยการประเมิน
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
(2)  ลาออก
(3)  เสียชีวิต
(4)  ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ
อันควร หรือพฤติกรรมอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
(5)  ได้รับการลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (5) และ ข้อ 12
(6)  นักเรียน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดดังนี้
(ก)  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคเรียน น้อยกว่า 1.50
(ข)  เมื่อเรียนครบ 4 ภาคเรียน น้อยกว่า 1.75
(ค)  เมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียน น้อยกว่า 2.00
(7)  นักศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดดังนี้
(ก)  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคเรียน น้อยกว่า 1.75
(ข)  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคเรียน น้อยกว่า 2.00
ข้อ 5 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน
พ.ศ.2554
เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
“นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
“วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ
“ประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน” หมายความถึง ประเภท
วิชา หรือสาขาวิชา หรือ สาขางาน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2546
ข้อ 4 นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชาหรือสาขา
งาน จะต้องไม่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง
โดยตรง
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ดังนี้

ข้อ 5 ในการขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน มีหลักเกณฑ์
(1)  การขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน จะกระทำ�ได้เมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียนปกติ และต้องยื่นคำ�ร้องขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขา
งานก่อนการลงทะเบียนในภาคเรียนต่อไป
(2)  ต้องมีเวลาเรียนในประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางานใหม่เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน
(3)  การขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางานได้ครั้งเดียวใน
ระหว่างการเรียนในแต่ละหลักสูตร
ข้อ 6 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการลาพักการเรียน
พ.ศ.2554
เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการลาพักการเรียน พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
“นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
“วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ
“พักการเรียน” หมายความถึง นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจไม่สามารถมาเรียนในภาคเรียนนั้นๆ
ข้อ 4 นักเรียน  นักศึกษามีสิทธิ  ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
(1)  ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
(2)    ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่วิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
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(3)  เจ็บป่วยและจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ตามคำ�สั่งแพทย์จากสถาน
พยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
(4)     มีเหตุจำ�เป็น หรือมีเหตุสุดวิสัยอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการ
ศึกษาได้ ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องโดยเร็วที่สุด                       
ข้อ 5 การลาพักการเรียนตามข้อ 4 ให้ผู้อำ�นวยการพิจารณาอนุมัติได้ครั้งละ 1
ภาคการเรียนปกติ แต่ไม่เกิน 2 ภาคการเรียนปกติติดต่อกัน ถ้านักเรียน นักศึกษายังมี
ความจำ�เป็นที่จะต้องลาพักการเรียนต่อไปให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำ�นวยการ
ข้อ 6 ในการลาพักการเรียนนักเรียนนักศึกษาจะต้องนำ�ผู้ปกครองมาติดต่อกับ
ทางวิทยาลัย ในการทำ�เรื่องขอพักการเรียนทุกครั้ง
ข้อ 7 นักเรียน นักศึกษาที่จะขอพักการเรียนให้ยื่นคำ�ร้องขอลาพักการเรียน
ภายใน 15 วันแรกที่เปิดภาคเรียน หรืออย่างช้าหลังจาก 15 วัน ที่ขาดเรียนติดต่อกัน
ข้อ 8 กรณีที่นักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนได้ ให้นับระยะ
เวลาที่ลาอยู่ในระยะเวลาการเรียนด้วย
ข้อ 9 นักเรียน นักศึกษาต้องชำ�ระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ทุกภาคเรียนที่ขอลาพักการเรียน มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 10 ให้ผู้อำ�นวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำ�นาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554

( นายนิคม  หมดราคี)
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
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โทร. 0-387-4531-2
เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
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เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
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