คู่มือ
ระเบียบวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ
ปีการศึกษา พ.ศ.2563

แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

ระเบียบวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
ระเบียบวินัยและบทลงโทษ
ด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติคุ้ มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญ ญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกาศใช้ พ.ศ.2551 มาตรา 31(1) กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ร่วมกันของ วิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน และอบรมระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จึงได้วางระเบียบว่าด้วยวินัยนักเรียน นักศึกษา
และบทลงโทษไว้ ดังนี้
ข้ อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาและบทลงโทษ พ.ศ. 2563 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร”
ข้อ 2. ให้ “ยกเลิก” ระเบียบฯฉบับก่อน และให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
3.1 คำว่า “วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยี
เมโทร
3.2 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อำนวยการ , รองผู้อำนวยการ
3.3 คำว่า “ครู อาจารย์” หมายถึง อาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และ วิทยาลัย
เทคโนโลยีเมโทร
3.4 คำว่า “นักศึกษาฝ่า ยพาณิ ชย์ ” หมายถึง ผู้ ที่กำลั งศึกษาอยู่ในวิทยาลั ยเทคโนโลยีพ ณิ ช ยการ
เชียงใหม่
3.5 คำว่า “นักศึกษาฝ่ายช่าง” หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
3.6 คำว่า “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักศึกษาที่ประพฤติหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัย โดยมีความมุ่งมั่นหมายเพียงสั่งสอนให้มีความประพฤติดีหรือเพื่อให้เข็ดหลาบ
3.7 คำว่า “ความผิดขั้นทั่วไป” หมายถึง การกระทำของนักศึกษาที่เป็นความผิด เช่น
มาสายไม่ ทั น เข้ าแถว มาสายในคาบเรียน ขาดเข้าแถว ขาดเรียน แต่ งกายไม่ ถู ก
ระเบียบ แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ทำสีผม ทรงผมผิดระเบียบ เป็นต้น
3.8 คำว่า “ความผิดขั้นร้ายแรง” หมายถึง การกระทำของนักศึกษาที่เป็นความผิดที่ร้ายแรง
เช่น หนีเรียน ออกนอกวิทยาลัยโดยไม่รับได้รับอนุญาต พูดโกหก พูดเท็จที่ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อวิยาลัย พูดก้าวร้าวต่ออาจารย์ เล่นการพนันทุกชนิด สูบบุหรี่หรือมีอุปกรณ์ในการสูบ
บุหรี่ไว้ในครอบครอง ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด ประพฤติผิดทางชู้สาว ทำลายทรัพย์สิน
ของวิทยาลัย ลักทรัพย์ผู้อื่น ดื้อด้านต่อกฎระเบียบ ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อการเป็น
นักศึกษา ประพฤติตนทำให้เสียชื่อเสียงของวิทยาลัย พกอาวุธร้ายแรงทุกประเภท เสพสาร
เสพติดร้ายแรงทุกประเภทหรือมีไว้ในครอบครอง มีรอยสัก รอยสักเพิ่ม รอยสักออกนอกร่มผ้า

ทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ว่าอยู่ในขั้นร้ายแรง
3.9 คำว่ า “เชิ ญ ผู้ ป กครอง” หมายถึ ง เชิ ญ ผู้ ป กครองเพื่ อ มารับ ทราบพฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาและ
ปรึกษาหารือกับฝ่ายกิจการนักศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา
3.10 คำว่า “ควบคุมความประพฤติ ” หมายถึง การที่นักศึกษาจะต้องมาลงเวลามาเรียนและลงเวลา
กลับที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกวันในระยะเวลาที่กำหนด
3.11 คำว่า “ภาคทัณฑ์” หมายถึง การลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิด โดยการบันทึกเป็น ลายลักษณ์
อักษร
3.12 คำว่ า “พั ก การเรี ย น” หมายถึ ง การลงโทษนั ก ศึ ก ษาโดยให้ ห ยุ ด เรี ย น 1 – 7 วั น หรื อ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ในขณะที่หยุดเรียนจะต้องมาทำกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ตามที่ กำหนด
โดยไม่ นั บ เวลาเรี ย น หากยั งคงมี ก ารกระทำผิ ด อี ก ไม่ ว่ากรณี ใดให้ ด ำเนิ น การเขี ยนใบลาออก
ล่วงหน้า
3.13 คำว่า “ไล่ออก” หรือ “ให้ออก” หมายถึง การลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิด โดยให้ พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา
ข้อ 4. ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
4.1 ระเบียบการบันทึกเวลามาเรียน
4.1.1 นักศึกษาทุกคนจะต้องทำการบัน ทึ กเวลาเรียนตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. ทุกวันที่มี
การเรียนการสอน
4.1.2 ตั้งแต่เวลา 08.01 น. การบันทึกเวลาเรียนถือเป็น “สาย”
4.1.3 นักศึกษาที่ไม่ทำการบันทึกเวลาเรียนให้ถือว่าเป็นการ “ขาดเรียน”
4.2 ระเบียบการขาดเรียน , การลา
4.2.1 กรณี นั ก ศึก ษาที่ ล า (ลาป่ ว ย,ลากิ จ) ให้ ยื่น คำร้อง พร้อ มรั บ เอกสารใบลาที่ ฝ่ ายกิ จการ
นั ก ศึ ก ษา โดยต้ อ งกรอกข้ อ มู ล การลาให้ ค รบถ้ ว น และนำใบลาให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเซ็ น
รับทราบทุกรายวิชา หลังจากนั้นให้อาจารย์ที่ ปรึกษา ผู้ปกครอง เซ็นรับทราบ ส่งที่ฝ่าย
กิจการนักศึกษา กรณีลากิจ ต้องลาล่ว งหน้าอย่างน้อย 1 วัน การลาป่วยต้องยื่นเอกสาร
ภายใน 3 วัน หลังจากที่นักศึกษากลับมาเรียน นอกเหนือจากนี้ถือว่าเป็นการ ขาดเรียน
4.2.2 กรณี นั ก ศึ ก ษาที่ ห นี เรี ย นในรายวิ ช าใดก็ ต าม จะถู ก ตั ด คะแนนตั้ ง แต่ 10-30 คะแนน
นักศึกษาจะถูกล็ อคระบบการสไลด์บัตรเป็น บัญชีดำ และต้องมาพบฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อดำเนินการแก้ไข โดยจะสอบถามถึงสาเหตุ ลงโทษตามสมควร พร้อมบันทึกลงในแบบ
บันทึกประวัติพฤติกรรมนักศึกษา โดยแผนกปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งให้ผู้ปกครอง
รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกัน
4.2.3 กรณี ที่ นั ก ศึก ษาขออนุ ญ าตออกนอกบริเวณวิท ยาลั ย จะต้ อ งขออนุ ญ าตครูผู้ ส อน แจ้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้รับทราบ และผู้ปกครองต้องติดต่อขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอก
บริเวณวิทยาลัย ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยนักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแลก
บัตรอนุญาตออกนอกวิทยาลัย หลังจากเสร็จธุระให้นักศึกษามาแลกบัตรคืนโดยทันที ฝ่าย
กิจการนักศึกษาจะบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรไว้

4.3 ระเบียบการแต่งกาย ฝ่ายพาณิชย์
ระดับ ปวช. (ชาย)
เสื้อ
สีขาวใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลายในตัว ไม่บางจนเกินสมควร แบบ เชิ้ตคอตั้งไม่รัดรูป
ผ่าหน้าตลอด แขนยาวถึงข้อมือมีกระเป๋าด้านซ้าย 1 ใบ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง
เนคไท
เป็นผ้าลายสก็อต สีกรมท่าและสีฟ้าเทา ลายเส้นสีส้มและสีน้ำเงินและติดเข็ม
เครื่องหมายของทางวิทยาลัยฯ
เข็มขัด หนังสีดำ ใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ
กางเกง
สีกรมท่าขายาวไม่มีลวดลาย หนาพอควร ทรงกระบอก ไม่เข้ารูป ไม่เข้าทรงขาเดฟ
ไม่เข้าทรงขาม้า ไม่ซีด ไม่ขาด ไม่ปะ มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ กระเป๋าหลังเจาะไม่มีลวดลาย
มีห่วงที่กางเกงกว้าง 1 ซม. ยาว 1 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด 5 ห่วงขอบปลายขา พับชาย
เข้า ข้างในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงปลายขาไม่น้อยกว่า 40 ซม.
ถุงเท้า
สีดำล้วนไม่มลี วดลาย ความยาวพับแล้วหุ้มข้อเท้า
รองเท้า
รองเท้าคัทชูหนังสีดำหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
ทรงผม
รองทรงสูงทรงสุภาพ (ห้ามดัด , ห้ามย้อมสีผม) ด้านหน้าดึงลงมาไม่เตะคิ้วตลอดเวลา
ด้านข้างไม่เตะใบหู ด้านหลังไม่ติดปกคอเสื้อ ด้านบนยาวไม่เกิน 9 ซม.
เล็บมือ
ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
หู
ไม่เจาะหู ระเบิดหู และไม่สวมต่างหูทุกชนิดตลอดเวลาที่สวมใส่เครื่องแบบนักศึกษ
ชุดพละ
ให้ใช้ชุดพละ เสื้อและกางเกงตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย และรองเท้าผ้าใบกีฬาสีดำ
ไม่มีลวดลาย
ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาดไม่ปะสีดำ
หรือกรมท่า เข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
ระดับ ปวช. (หญิง)
เสื้อ
ผ้าฝ้ายสีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ความหนาพอสมควร แขนยาว ปลายจีบติดกระดุม
สีขาว ด้านหน้าผ่าอกตลอด สาบในเจาะรังดุมบนสาบด้านขวาติดกระดุมพลาสติกกลม
สีขาวเส้นผ่าศูนย์กลางกระดุม 1 ซม. จำนวน 6 เม็ด ชายเสื้อเป็นแบบเอวกระทุ้ง
ขอบชายเสื้อกว้าง 2 นิ้ว ตีเกล็ดปล่อยที่ชายเสื้อข้างละ 2 เกล็ด เกล็ดลึก 2 ซม. ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังชายเสื้อตรงตะเข็บข้างมีหัวเต่าพับไปทางด้านหลังและติดกระดุม
พลาสติกสีขาว จำนวน 2 เม็ดทั้ง 2 ข้าง ความยาวเสื้อพอดีกับสะโพกบน ชายเสื้ออยู่นอก
กระโปรง และสวมเสื้อทับในสีขาว โดยเป็นของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย
กระโปรง ผ้าลายสก็อตสีกรมท่าและสีฟ้าเทาลายเส้นสีส้ม สีฟา้ และสีน้ำเงิน จีบทวิสด้านหน้า 3จีบ
และด้านหลัง 3 จีบ ความกว้าง 4 นิ้ว โดยเย็บเกล็ดจากขอบเอวลงมา 5 นิ้ว ขอบเอวกว้าง
ไม่เกิน 2 นิ้ว ติดซิปข้าง มีกระเป๋าเจาะข้างขวา 1 ใบ ความยาวกระโปรงคลุมสะบ้าหัวเข่า
ต่ำกว่าไม่เกิน 1 นิ้ว เมื่อยืนตรงชายกระโปรงเสมอกัน โดยเป็นของร้านค้าที่ทางวิทยาลัย
ได้จัดจำหน่าย

เนคไท

เป็นผ้าลายสก็อตสีกรมท่าและสีฟ้าเทา ลายเส้นเป็นสีส้ม สีฟ้าและสีน้ำเงิน แบบหัวตัด
ผูกให้สูงติดคอปลายและติดเข็มเครื่องหมายของวิทยาลัย พอดีกับกระดุมเม็ดที่ 3 ของเสื้อ
โดยเป็นของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย
ถุงเท้า
สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ความยาวพับแล้วหุ้มข้อเท้า
รองเท้า
รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น มีสายคาดหลังเท้า ติดกระดุมข้าง
ทรงผม
ห้ามดัด , ห้ามต่อ , ห้ามย้อมสี ผมยาวมัดรวบให้เรียบร้อยผูกโบว์สีสุภาพ
(ปวช.1 สีขาว,ปวช.2 น้ำเงิน, ปวช3 น้ำตาล ไม่มีลวดลาย)
เล็บมือ
ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
ชุดพละ
ให้ใช้ชุดพละ เสื้อและกางเกงตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยฯ และรองเท้าผ้าใบ
กีฬาสีขาว ไม่มีลวดลาย
ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาดไม่ ปะสีดำหรือ
กรมท่า เข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
ระดับ ปวส. (ชาย)
เสื้อ
สีขาวใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลายในตัว ไม่บางจนเกินสมควร แบบ เชิ้ตคอตั้ง ไม่รัดรูป
ผ่าหน้าตลอด แขนยาวถึงข้อมือมีกระเป๋าด้านซ้าย 1 ใบ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง
เนคไท
สีเทาลายริ้วตามแบบของวิทยาลัยฯ ติดเข็มกลัดเครื่องหมายวิทยาลัยฯ
เข็มขัด
หนังสีดำ ใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัยฯ
กางเกง
สีดำขายาว ไม่มีลวดลาย หนาพอควร ทรงกระบอก ไม่เข้ารูป ไม่เข้าทรงขาเดฟ
ไม่เข้าทรงขาม้า ไม่ซีด ไม่ขาด ไม่ปะ มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ กระเป๋าหลังเจาะไม่มี
ลวดลาย มีห่วงที่กางเกงกว้าง 1 ซม. ยาว 1 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด 5 ห่วงขอบปลายขา
พับชาย เข้าข้างในกว้าง 5 ซม.วัดเส้นรอบวงปลายขาไม่น้อยกว่า 40 ซม.
ถุงเท้า
สีดำล้วนไม่มีลวดลาย ความยาวพับแล้วหุ้มข้อเท้า
รองเท้า
รองเท้าคัทชูหนังสีดำหุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
ทรงผม
รองทรงสูง ทรงสุภาพ (ห้ามดัด , ห้ามย้อมสีผม) ด้านหน้าดึงลงมาไม่เตะคิ้วตลอดเวลา
ด้านข้างไม่เตะใบหู ด้านหลังไม่ติดปกคอเสื้อ ด้านบนยาวไม่เกิน 9 ซม.
เล็บมือ
ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
หู
ไม่เจาะหู ระเบิดหู และไม่สวมต่างหูทุกชนิดตลอดเวลาที่สวมใส่เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดพละ
ให้ใช้ชุดพละ เสื้อและกางเกงตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย และรองเท้า
ผ้าใบกีฬาสีดำ ไม่มีลวดลาย
ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาดไม่ปะสีดำหรือ
กรมท่า เข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
เสื้อสูท
ให้ใช้เสื้อสูทของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย และให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ

ระดับ ปวส. (หญิง)
เสื้อ
ผ้าฝ้ายสีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ความหนาพอสมควร แบบเชิ้ตแขนสั้นสีขาว
แนวสาบอกไม่รัดรูป ความยาวของแขนเสื้ออยู่ที่กึ่งกลางระหว่างหัวไหล่ถึงข้อศอก
ติดกระดุมโลหะเงิน 5 เม็ดติดเข็มกลัดเครื่องหมายโรงเรียนที่หน้าอกด้านขวา
สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
ตุ้งติ้ง
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ทำด้วยเข็มลงยา ติดปกเสื้อด้านซ้าย
เข็มกลัด ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ทำด้วยเข็มลงยาติดอกเสื้อด้านขวา
กระโปรง สีดำแบบทรงตรง เอวสูงมีขอบเอว ความยาวกระโปรงพอดีเข่า ด้านหลังติดซิปแหวกทบ
ทีข่ อบชายกระโปรง 1.5 นิ้ว
เข็มขัด หนังสีดำ ใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัยฯ
รองเท้า รองเท้าคัทชูหนังสีดำหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูงตั้งแต่ 1 นิ้ว
ทรงผม ทรงสุภาพ (ห้ามย้อมสีผม, ห้ามต่อผม)
เล็บมือ ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาด
ไม่ปะสีดำ หรือกรมท่า เข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
เสื้อสูท ให้ใช้เสื้อสูทของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย และให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ

4.4 ระเบียบการแต่งกาย ฝ่ายช่าง
เสื้อ

เข็มขัด
กางเกง

ถุงเท้า
รองเท้า
ทรงผม
เล็บมือ
หู
ชุดพละ

ระดับ ปวช. (ชาย)
เสื้อช็อบสีเทาแถบสีน้ำเงิน โดยต้องเป็นของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย โดยไม่
เข้าทรงรัดรูปและไม่วาดขีดเขียนหรือเพ๊นท์สิ่งต่างต่างลงบนเสื้อ ชายเสื้อปล่อยออกไว้
นอกกางเกง
หนังสีดำ ใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ
สีดำขายาวไม่มีลวดลาย หนาพอควร ทรงกระบอก ไม่เข้ารูป ไม่เข้าทรงขาเดฟ
ไม่เข้าทรงขาม้า ไม่ซีด ไม่ขาด ไม่ปะ มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ กระเป๋าหลังเจาะไม่มีลวดลาย
มีห่วงที่กางเกงกว้าง 1 ซม. ยาว 1 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด 5 ห่วงขอบปลายขา พับชาย
เข้า ข้างในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงปลายขาไม่น้อยกว่า 40 ซม.
สีดำล้วนไม่มีลวดลาย ความยาวพับแล้วหุ้มข้อเท้า
รองเท้าคัทชูหนังหรือรองเท้าผ้าใบสีดำล้วนหุ้มส้นไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
รองทรงสูงทรงสุภาพ (ห้ามดัด , ห้ามย้อมสีผม) ด้านหน้าดึงลงมาไม่เตะคิ้วตลอดเวลา
ด้านข้างไม่เตะใบหู ด้านหลังไม่ติดปกคอเสื้อ ด้านบนยาวไม่เกิน 9 ซม.
ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
ไม่เจาะหู ระเบิดหู และไม่สวมต่างหูทุกชนิดตลอดเวลาที่สวมใส่เครื่องแบบนักศึกษา
ให้ใช้ชุดพละ เสื้อและกางเกงตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย สวมถุงเท้าสีดำตามระเบียบ
และรองเท้าผ้าใบกีฬาสีดำไม่มีลวดลาย

ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาดไม่ปะสีดำ
หรือกรมท่าเข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
เสื้อสูท
ให้ใช้เสื้อสูทของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย และให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ
ระดับ ปวช. (หญิง)
เสื้อ
เสื้อช็อบสีเทาแถบสีน้ำเงิน โดยต้องเป็นของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย โดยไม่
เข้าทรงรัดรูปและไม่วาดขีดเขียนหรือเพ๊นท์สิ่งต่างต่างลงบนเสื้อ ชายเสื้อปล่อยออกไว้
นอกกางเกง
เข็มขัด
หนังสีดำ ใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ
กางเกง
สีดำขายาวไม่มีลวดลาย หนาพอควร ทรงกระบอก ไม่เข้ารูป ไม่เข้าทรงขาเดฟ
ไม่เข้าทรงขาม้า ไม่ซีด ไม่ขาด ไม่ปะ มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ กระเป๋าหลังเจาะไม่มีลวดลาย
มีห่วงที่กางเกงกว้าง 1 ซม. ยาว 1 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด 5 ห่วงขอบปลายขา พับชาย
เข้า ข้างในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงปลายขาไม่น้อยกว่า 40 ซม.
กระโปรง สีดำแบบทรงตรง เอวสูงมีขอบเอว ความยาวกระโปรงพอดีเข่า ด้านหลังติดซิปแหวกทบ
ที่ขอบชายกระโปรง 1.5 นิ้ว โดยให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ
ถุงเท้า
สีดำล้วนไม่มีลวดลาย ความยาวพับแล้วหุ้มข้อเท้า
รองเท้า
รองเท้าคัทชูหนังหรือรองเท้าผ้าใบสีดำล้วนหุ้มส้นไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
ทรงผม
ห้ามดัด , ห้ามต่อ , ห้ามย้อมสี ผมยาวมัดรวบให้เรียบร้อยผูกโบว์สีสุภาพ
เล็บมือ
ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
หู
ไม่ระเบิดหู และสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อันเท่านั้น
ชุดพละ
ให้ใช้ชุดพละ เสื้อและกางเกงตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย สวมถุงเท้าสีดำตามระเบียบ
และรองเท้าผ้าใบกีฬาสีดำไม่มีลวดลาย
ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาดไม่ปะสีดำ
หรือกรมท่าเข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
เสื้อสูท
ให้ใช้เสื้อสูทของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย และให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ

เสื้อ

เข็มขัด
กางเกง

ถุงเท้า

ระดับ ปวส. (ชาย)
เสื้อช็อบสีเทาแถบสีแดงเลือดหมู โดยต้องเป็นของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย
โดยไม่ เข้าทรงรัดรูปและไม่วาดขีดเขียนหรือเพ๊นท์สิ่งต่างต่างลงบนเสื้อ ชายเสื้อปล่อย
ออกไว้นอกกางเกง
หนังสีดำ ใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ
สีดำขายาวไม่มีลวดลาย หนาพอควร ทรงกระบอก ไม่เข้ารูป ไม่เข้าทรงขาเดฟ
ไม่เข้าทรงขาม้า ไม่ซีด ไม่ขาด ไม่ปะ มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ กระเป๋าหลังเจาะไม่มีลวดลาย
มีห่วงที่กางเกงกว้าง 1 ซม. ยาว 1 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด 5 ห่วงขอบปลายขา พับชาย
เข้า ข้างในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงปลายขาไม่น้อยกว่า 40 ซม.
สีดำล้วนไม่มีลวดลาย ความยาวพับแล้วหุ้มข้อเท้า

รองเท้า
ทรงผม

รองเท้าคัทชูหนังหรือรองเท้าผ้าใบสีดำล้วนหุ้มส้นไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
รองทรงสูงทรงสุภาพ (ห้ามดัด , ห้ามย้อมสีผม) ด้านหน้าดึงลงมาไม่เตะคิ้วตลอดเวลา
ด้านข้างไม่เตะใบหู ด้านหลังไม่ติดปกคอเสื้อ ด้านบนยาวไม่เกิน 9 ซม.
เล็บมือ ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
หู
ไม่เจาะหู ระเบิดหู และไม่สวมต่างหูทุกชนิดตลอดเวลาที่สวมใส่เครื่องแบบนักศึกษา
ชุดพละ ให้ใช้ชุดพละ เสื้อและกางเกงตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย สวมถุงเท้าสีดำตามระเบียบ
และรองเท้าผ้าใบกีฬาสีดำไม่มีลวดลาย
ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาดไม่ปะสีดำ
หรือกรมท่าเข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
เสื้อสูท
ให้ใช้เสื้อสูทของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย และให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ
ปวส. (หญิง)
เสื้อ
เสื้อช็อบสีเทาแถบสีแดงเลือดหมู โดยต้องเป็นของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย
โดยไม่ เข้าทรงรัดรูปและไม่วาดขีดเขียนหรือเพ๊นท์สิ่งต่างต่างลงบนเสื้อ ชายเสื้อปล่อย
ออกไว้นอกกางเกง
เข็มขัด
หนังสีดำ ใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ
กางเกง
สีดำขายาวไม่มีลวดลาย หนาพอควร ทรงกระบอก ไม่เข้ารูป ไม่เข้าทรงขาเดฟ
ไม่เข้าทรงขาม้า ไม่ซีด ไม่ขาด ไม่ปะ มีกระเป๋าข้าง 2 ใบ กระเป๋าหลังเจาะไม่มีลวดลาย
มีห่วงที่กางเกงกว้าง 1 ซม. ยาว 1 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด 5 ห่วงขอบปลายขา พับชาย
เข้า ข้างในกว้าง 5 ซม. วัดเส้นรอบวงปลายขาไม่น้อยกว่า 40 ซม.
กระโปรง สีดำแบบทรงตรง เอวสูงมีขอบเอว ความยาวกระโปรงพอดีเข่า ด้านหลังติดซิปแหวกทบ
ที่ขอบชายกระโปรง 1.5 นิ้ว โดยให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ
ถุงเท้า
สีดำล้วนไม่มีลวดลาย ความยาวพับแล้วหุ้มข้อเท้า
รองเท้า
รองเท้าคัทชูหนังหรือรองเท้าผ้าใบสีดำล้วนหุ้มส้นไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว
ทรงผม
ห้ามดัด , ห้ามต่อ , ห้ามย้อมสี ผมยาวมัดรวบให้เรียบร้อยผูกโบว์สีสุภาพ
เล็บมือ
ให้ตัดสั้น ไม่ทำสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ
หู
ไม่ระเบิดหู และสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อันเท่านั้น
ชุดพละ
ให้ใช้ชุดพละ เสื้อและกางเกงตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย สวมถุงเท้าสีดำตามระเบียบ
และรองเท้าผ้าใบกีฬาสีดำไม่มีลวดลาย
ชุดกิจกรรม ให้ใช้เสื้อพละ ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย กางเกงทรงสุภาพไม่ซีดไม่ขาดไม่ปะสีดำ
หรือกรมท่าเข้ม สวมถุงเท้า รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้น
เสื้อสูท
ให้ใช้เสื้อสูทของร้านค้าที่ทางวิทยาลัยได้จัดจำหน่าย และให้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ

ข้อ 5. การตัดคะแนนพฤติกรรม
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จะมีคะแนนความ
ประพฤติ ค นละ 100 คะแนน ตลอดหลั กสู ต ร หากมี พ ฤติก รรมไม่ เหมาะสมจะมี เกณฑ์ ตัด คะแนนความ
ประพฤติ ดังนี้
1 แต่งกายไม่ถูกระเบียบ
ตัดคะแนนครั้งละ
5 -10 คะแนน
2 ทำสีผม ทรงผมผิดระเบียบ
ตัดคะแนนครั้งละ
5 -10 คะแนน
3 หนีเรียน
ตัดคะแนนครั้งละ 10 -30 คะแนน
4 พูดโกหก พูดเท็จ พูดก้าวร้าว ต่ออาจารย์
ตัดคะแนนครั้งละ 10 -20 คะแนน
5 เล่นการพนันทุกชนิด
ตัดคะแนนครั้งละ 10 -20 คะแนน
6 สูบบุหรี่หรือมีอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่ไว้ในครอบครอง
ตัดคะแนนครั้งละ 10 -20 คะแนน
7 ออกนอกวิทยาลัยโดยไม่รับได้รับอนุญาต
ตัดคะแนนครั้งละ 10 -30 คะแนน
8 ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -40 คะแนน
9 ประพฤติผิดทางชู้สาว
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -40 คะแนน
10 ทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัย
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -40 คะแนน
11 ลักทรัพย์ผู้อื่น
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -40 คะแนน
12 ดื้อด้านต่อกฎระเบียบ
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -40 คะแนน
13 ประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อการเป็นนักศึกษา
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -50 คะแนน
14 ประพฤติตนทำให้เสียชื่อเสียงของวิทยาลัย
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -50 คะแนน
15 พกอาวุธร้ายแรงทุกประเภท
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -50 คะแนน
16 เสพสารเสพติดร้ายแรงทุกประเภทหรือมีไว้ในครอบครอง
ตัดคะแนนครั้งละ 20 -50 คะแนน
17 มีการทำรอยสักเพิ่มจากเดิมออกนอกร่มผ้า
พบผู้ปกครอง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
18 ทะเลาะวิวาททั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
พบผู้ปกครอง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 6. ความผิดอื่นๆ
การกระทำผิดอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 5 หรือมีความผิดขั้นร้ายแรงให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้าแผนกปกครอง เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาต่อไป
ข้อ 7. การลงโทษนักศึกษา
7.1 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 1- 49 คะแนน จะถูกตักเตือนลงโทษตามสมควร
และบันทึกพฤติกรรม และแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
7.2 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 50- 79 คะแนน จะถูกภาคทัณฑ์ และเชิญผู้ปกครอง
มาพบ โดยให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา
7.3 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 80- 99 คะแนน จะถูกพักการเรียนโดยให้เขียนใบ
ลาออกไว้ล่วงหน้า นักศึกษาต้องถูกเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา
7.4 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 100 คะแนน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
7.5 คะแนนพฤติกรรมไม่สามารถทำเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ (มีเพียงคนละ 100 คะแนนตลอดหลักสูตร)

ข้อ 8. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน
8.2 หัวหน้าแผนกปกครอง
8.3 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
8.4 ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ข้อ 9. ระเบียบการหักคะแนนกิจกรรม
นักศึกษาทุกคนที่จะ “ผ่านกิจกรรม” ในแต่ละเทอม จะต้องมีคะแนนกิจกรรมสะสมในเทอมนั้นๆ
ตั้งแต่ 0 คะแนนขึ้นไป ( ตั้งแต่ -1 ลงไป ถือว่า “มผ.กิจกรรม” )
9.1 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลัก และกิจกรรมชมรมที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น หากไม่เข้า
ร่วมจะถูกหักคะแนนกิจกรรม
9.2 แผนกกิจกรรมจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดกิจกรรมในแต่ละครั้งให้นักศึกษาทราบ โดยนักศึกษา
จะต้องตรวจสอบความถูกต้องว่านักศึกษาขาดเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ จริงหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาด
ให้ติดต่อแผนกกิจกรรมทันทีภายใน 1 สัปดาห์ และในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งแผนกกิจกรรม
จะทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มคะแนนสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และบันทึกข้อมูลหัก
คะแนนการขาดเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้เกณฑ์การเพิ่มหรือลดคะแนนกำหนดไว้ดังนี้
9.2.1 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนความดี
5 คะแนน
9.2.2 การขาดเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ถูกหักคะแนนความดี
10 คะแนน
9.3 การมาเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมแถว
เคารพธงชาติ ซึ่งในแต่ละวันที่นักศึกษามาเข้าแถวเคารพธงชาติ นักศึกษาอาจจะได้คะแนนเพิ่มเติม
จากการที่นักศึกษาให้ความร่วมมือทำกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพียงกัน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา
จะมีคะแนนความดีเพิ่มให้วัน 1-5 คะแนน โดยการให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายกิจการ
นักศึกษา อีกทั้งหากนักศึกษามีการ ขาด ลา หรือมาสาย ในแต่ละวันนักศึกษาจะถูกหักคะแนนมา
เรียน โดยมีเกณฑ์ดัง นี้
9.3.1 การขาดเรียน หมายถึง นักศึกษาทีไ่ ม่เข้าเรียน จะถูกหักคะแนนคาบละ 1 คะแนน
9.3.2 การลา หมายถึง นักศึกษามีความจำเป็นต้องลาเรียน ทั้งในกรณีลากิจ และลา
ป่วย แล้วมีการส่งใบลาพร้อมหลักฐาน โดยการลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ส่วนการลาป่วยนักศึกษาต้องส่งใบลา ภายใน 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษากลับมาเรียน ซึง่
จะถูกหักคะแนนวันละ 1 คะแนน (ทั้งนี้ ใบลาต้องได้รับการอนุมัติจาก รองผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการนักศึกษาแล้วเท่านั้น) แต่ถ้าหากนักศึกษาไม่มาติดต่อแจ้งขอลา นักศึกษาจะถูกหัก
ตามรายคาบที่นักศึกษามีเรียนในวันที่ลา
โดยจะถูกหักคาบละ
1
คะแนน
9.3.3 การมาสาย หมายถึง การทีน่ ักศึกษามาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ /การสไลด์
บัตรแล้วข้อมูลในคาบ A ขึ้นว่า “สาย” หรือการลืมสไลด์บัตร ซึง่ นักศึกษาจะถูกหักคะแนน
กิจกรรมครั้งละ 3 คะแนน
9.4. นักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลคะแนนความดีในระบบของนักศึกษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ตรวจสอบว่านักศึกษามีคะแนนความดีเท่าไหร่ หากตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษามีคะแนนเริ่มติดลบ
นักศึกษาสามารถติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขอทำความดีได้ตามขั้นตอนที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้

กำหนดไว้ เพื่อให้คะแนนความดีของนักศึกษากลับมาเป็นปกติ ก่อนที่จะมีการประกาศ มผ. กิจกรรม
ในแต่ละภาคเรียนนั้นๆ เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ มผ.กิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และสำหรับนักศึกษาที่
มีคะแนนเป็นบวก ก็สามารถมาติดต่อขอทำความดี เพื่อให้คะแนนความดีของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์รับ
เกียรติบัตรเมื่อคะแนนความดีของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
100 คะแนน ขึ้นไป
รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
200 คะแนนขึ้นไป
รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
300 คะแนนขึ้นไป
รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ทั้งนี้การพิจารณา มผ.กิจกรรม และการมอบเกียรติบัตร จะพิจารณาคะแนนความดีในเทอมนั้นๆ
จะไม่เอาคะแนนของเทอมก่อนหน้ามารวมด้วย
9.5 เกณฑ์การให้คะแนนความดีอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมหลักที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งมาจากการที่
นักศึกษาติดต่อขอทำความดี หรือจากการที่วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก รวมไปถึงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ กีฬาและ
นันทนาการ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ทางสถานศึกษาจะมีการเพิ่มคะแนนความดี
ให้กับนักศึกษา โดยการเพิ่มคะแนนความดีจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
9.5.1 นักศึกษาติดต่อขอบำเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา หรืออาจารย์เป็นผู้มอบหมายสั่ง
การ ได้ 3 คะแนน
9.5.2 นักศึกษาติดต่อขอบำเพ็ญประโยชน์ภายนอกสถานศึกษา อาทิเช่น วัด/หมู่บ้าน/ชุมชน/
สถานสงเคราะห์ ฯลฯ ได้ 5 คะแนน
9.5.3 วิทยาลัยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทุกกรณี 5 คะแนน หรือ
แล้วแต่การพิจารณา
9.5.4 การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการ กีฬาและนันทนาการทั้งภาครัฐ และเอกชน
-เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภทแต่ไม่ได้รับรางวัล
10 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย
15 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง/ชนะเลิศ
ระดับจังหวัด
30 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน/รองอันดับ1 ระดับจังหวัด
25 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง/รองอันดับ2 ระดับจังหวัด
20 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง/ชนะเลิศ
ระดับภาค
40 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน/รองอันดับ1 ระดับภาค
35 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง/รองอันดับ2 ระดับภาค
30 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญ/ชนะเลิศ ระดับชาติ/ระดับประเทศ
50 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญเงิน/รองอันดับ1 ระดับชาติ/ระดับประเทศ
45 คะแนน
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง/รองอันดับ2 ระดับชาติ/ระดับประเทศ
40 คะแนน

9.6. นักศึกษาทุกคนจะต้องมีชมรมสังกัดของแต่ละภาคเรียน หากสิ้นภาคเรียนการศึกษา แล้วตรวจพบว่า
นักศึกษาไม่มีชมรมสังกัดอยู่ นักศึกษาจะเป็นผู้ มผ. กิจกรรมในภาคเรียนนั้น
9.7. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมคาบชมรมในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ และกำหนดให้นักศึกษาสามารถขาด
กิจกรรมชมรมได้ 2 ครั้ง (4 คาบ) หากเกินกว่าที่กำหนดจะถูกหักคะแนนในครั้งที่ 3 เป็นต้นไป คาบละ
10 คะแนน
9.8 ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อนักศึกษา มผ. กิจกรรม ทางแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จะ
ประกาศรายชื่อที่ขาดเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับทราบก่อน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่จะเสนอให้ผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติรายชื่อ
9.9 การแก้ไข มผ.กิจกรรม ในภาคเรียนนั้น นักศึกษาจะต้องเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษากับทาง
แผนกปกครอง หรือบำเพ็ญประโยชน์ตามเห็นสมควรของรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อ
ทำการแก้ไข เกรด มผ. กิจกรรม ซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ มผ. กิจกรรม 1 ตัว
เท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจำนวน 300 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
9.10 ในการเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น นักศึกษาจะได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่ทางแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดไว้
9.11 หากนักศึกษามีความจำเป็นจะต้องขาดกิจกรรม ให้นักศึกษาส่งใบลาทุกครั้งที่มีความจำเป็น แล้วทาง
แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จะทำการพิจารณาให้เป็นรายกรณีไป
การลงโทษนักศึกษาด้วยวิธีต่างๆที่กล่าวมา เป็นไปเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้รู้สำนึกในความผิด ละเว้นการประพฤติในทางเสื่อมเสีย
อันจะนำมาซึ่งคุณธรรมจริยธรรมที่ดี สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
หมายเหตุ:
การดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาโดยมีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักศึกษา และการจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพนักศึกษา หากมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

