
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นช่ือท่ีมีความหมายอนัเป็นสิริมงคลดว้ยเป็นนามพระราชทาน และมีความหมายอนัเป็นมงคล 

ดงัต่อไปน้ี 

ชนะ  คือ ความเป็นท่ีหน่ึงมีชยัชนะ 

พลขันธ์   คือ ชนทุกหมู่เหล่า 

ดงันั้น  ชนะพลขนัธ์  หมายถึงชนะใจชนทุกหมู่เหล่า  สถาบนัแห่งน้ีจึงเป็นสถาบนัแห่งความเช่ือถือ

ของมวลชน 

2. ท่านเป็นช่างศิลป์แห่งราชส านกัรัตนโกสินทร์  ผลงานท่ีท่านเคยท าคือ จิตรกรรมบนฝาผนงัในพระ

บรมมหาราชในกรุงเทพ และพระอุโบสถวดัสุทศัน์เทพวราราม จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาตั้งวทิยาลยั

ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือสถานศึกษา     :  วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา 

2. ทีต่ั้ง    : เลขท่ี 77/1  หมู่ 4  ถนนมิตรภาพ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3. เบอร์โทรศัพท์   :   โทร. 0-4446-5167-9   โทรสาร. 0-4428-2524 

Website: http://www.c-tech.ac.th  E-mail: admin@c-tech.ac.th 

4. ประวตัิและสภาพทัว่ไป   

“ชนะพลขันธ์” มาจากนามพระราชทานของ ขนุชนะพลขนัธ์ (เพิ่ม แจ่มจนัทร์) ท่านเป็นชาวอยธุยาโดยก าเนิด มี

พี่นอ้งร่วมบิดา มารดา รวม 3 คน ทุกคนรับราชการในยคุกรุงศรีอยธุยาตอนปลาย เม่ือกรุงศรีอยธุยาแตกก็ไดย้า้ย

เขา้มารับราชการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในระยะต่อมา ส าหรับท่านขนุชนะพลขนัธ์ (เพิ่ม แจ่ม

จนัทร์) ไดรั้บราชการเป็นช่างศิลป์ประจ าพระราชวงัหลวง และไดล้าออกจากราชการปลายรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ร.4) เน่ืองจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ 

 คณะผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์มีความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัวา่ นามชนะพลขนัธ์ เหมาะสมท่ีจะ

ใชเ้ป็นช่ือสถาบนัแห่งใหม่ เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ความรูเ้กีย่วกบัวิทยาลยั 

ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา 

http://www.c-tech.ac.th/


3. ท่านเป็นผูมี้ลกัษณะนิสัยโอบออ้มอารีมกันอ้ย เป็นผูร้อบรู้ รักเรียน แสวงหาความรู้อยูเ่สมอแมว้า่

ท่านจะลาออกจากราชการแลว้ท่านก็ไดรั้บเด็ก ๆ ชาวบา้นมาสอนหนงัสือ รวมทั้งบุตรทั้งสามของ

ท่านดว้ยซ่ึงสามารถอ่านออกเขียนได ้โดยเฉพาะ นางเก็บ แจ่มจนัทร์ (ตนัศิริ) มารดาของผูรั้บ

ใบอนุญาตสามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละหมัน่ศึกษาวรรณคดีต่างๆ ยามวา่งแมจ้ะมีอายมากแลว้ ท่าน

ก็สามารถจดจ ากลอนในวรรณคดีมาสั่งสอนลูกหลานไดเ้สมอ 

 

C-TECH ยอ่มาจาก CHANAPOLLAKHAN TECHNOLOGICAL OF COLLEGE 

1. ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2535 

2. มีพื้นท่ีทั้งหมด 39.5 ไร่ อยูห่่างจากอนุสาวรียท์า้วสุรนารี (คุณหญิงโม) เพียง 9.5 กิโลเมตร ถนน

มิตรภาพอยูด่า้นหนา้ มีทางรถไฟดา้นหลงัสะดวกในการคมนาคมมาก มีรถหลายประเภทผา่น

ตลอดเวลา 

 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  เป็นวทิยาลยัอาชีวศึกษาท่ีจดัข้ึน โดยมี

คณะกรรมการผูก่้อตั้งดงัน้ี 

1. นายฉลอม  อินทกุล 
2. นางเรียม  ตนัศิริ 
3. นายสกนธ์  อินทกุล 
4. นายสกุล  อินทกุล 
5. ร.อ.นพ.ศรัณย ์ อินทกุล 

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีทนัสมยั  มีบริเวณกวา้งขวาง  ร่มร่ืน

ดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิด  สนามฟุตบอลเขียวขจีตลอดปี  มีอาคารเรียนท่ีทนัสมยั  ดงัน้ี 

1.อาคารเรืองวชิา  เป็นอาคารขนาดใหญ่  6  ชั้น มีจ  านวน 100 หอ้ง เรียน  พร้อมลิฟท ์ 

หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ รวมพื้นท่ีใชส้อย  9,000 ตารางเมตร 

2.อาคารเก็บกาญจนา  เป็นอาคารอเนกประสงคเ์พ่อใชจ้ดักิจกรรมในวาระต่าง ๆ เป็นหอประชุม

สนามกีฬาในร่ม  รวมพื้นท่ีใชส้อย 3,000 ตารางเมตร 

3.อาคารปกครอง เป็นอาคารปฏิบติังานของฝ่ายวนิยัและความประพฤติพบปะผูป้กครอง  มี

หน่วยงานตรวจสารเสพติดของวทิยาลยัในโครงการวทิยาลยัสีขาว 

 



4.กลุ่มอาคารฝึกทกัษะ  ประกอบดว้ยอาคาฝึกงาน  ของสายช่างอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

-อาคารฝึกงานช่างพื้นฐาน จ านวน 1  หลงั 

-อาคารฝึกงานช่างยนต ์  จ านวน  1  หลงั 

-อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้า  จ านวน 1  หลงั 

-อาคารฝึกงานช่างก่อสร้าง จ านวน 1 หลงั 

5.บา้นพกัคนงาน  นกัการ 

6.C-TECH SHOP 

ความกา้วหนา้ต่าง ๆ ของวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา ครบรอบ  20 ปี 

 1.การจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ  โดยการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง   มี

คุณภาพดา้นการบริหารจดัการ  ความพรอมทางดา้นส่ือการเรียนการสอน  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  400  เคร่ือง  

ผลงานทางดา้นวชิาการเป็นท่ีประจกัษ ์ คือ ผลการแข่งขนัทกัษะ  ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดเ้หรียญ

ทองมากท่ีสุด เป็นอนัดบัหน่ึงในปี  พ.ศ.  2543-2544 ต่อเน่ือง 2 ปี ติดต่อกนั 

 2.วทิยาลยัไดรั้บรางวลัเมืองคุณยา่น่าอยูปี่ พ.ศ. 2542 

 3.ไดรั้บรางวลัหอ้งสมุดดีเด่นระดบัภาคปี พ.ศ. 2543 

 4.เนน้การสอนเพื่อใหน้กัเรียนเขา้สู่ธุรกิจระดบันานาชาติ  นัน่คือ เนน้ภาษาองักฤษ  และ

คอมพิวเตอร์  มีศูนยภ์าษาสอนโดยชาวต่างประเทศ  ทั้งภาษาองักฤษ  และภาษาญ่ีปุ่น 

 5.มีสาขาธุรกิจสถานพยาบาลเปิดสอนเป็นแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บความรู้ท่ีกวา้งขวางและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 6.มีคอมพิวเตอร์จ านวน 400 เคร่ือง ห้องปฏิบติัการทางภาษา  

7.เป็นวทิยาลยัเอกชนอาชีวศึกษาแห่งเดียวท่ีไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการวทิยาลยัชุมชนใน

จงัหวดันครราชสีมา 

8.ฝ่ายวนิยัและความประพฤติ  ร่วมโครงการวทิยาลยัสีขาวเฝ้าระวงัดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  เป็น

ศูนยต์รวจสารเสพติด  โดยใชง้บประมาณพิเศษของวทิยาลยัในการจดัซ้ือน ้ายาและเชิญบุคลากรมาเป็น

วทิยากร 

9.มีสวสัดิการนกัศึกษาครบวงจร 

-  มีการประกนัอุบติัเหตุให้นกัศึกษาทุกคน  มีทุนกูย้มืของรัฐบาล,ทุนเรียนฟรี  ตามประราชบญัญติั 

 -  มีรถคอยรับ-ส่งบริการนกัศึกษาหลายสายเสริมจากรถเมลท่ี์สะดวก  และปลอดภยั 

10.หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศทุกหอ้ง 

11คณาจารยล์ว้นแต่มีประสบการณ์และมีคุณวฒิุสูงทั้งในระดบัปริญญาโท  และปริญญาตรี 



12.นกัศึกษารุ่นพี่ 

ทุกคนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่รุ่นนอ้งคุณลกัษณะดงักล่าวจะถ่ายทอดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

สัญลกัษณ์ประจ าวทิยาลยั 

 
 

ปรัชญา 

ทกัษะเยีย่ม  เป่ียมคุณธรรม นวตักรรมน าชุมชน 

วสัิยทัศน์ (Vision)  C-TECH   พ.ศ. 2555 - 2559  

       วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา   เป็นสถาบนัอาชีวศึกษาชั้นน าดา้นนวตักรรมเพื่อสังคม  

พนัธกจิ (Missions) 

1. ผลิตนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และมีมาตรฐาน  
ทั้งดา้นวชิาการ วชิาชีพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และสังคม 

2. พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตาม   หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษค์วามเป็นไทย  และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ผลิตนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และทกัษะทางดา้นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ได้
มาตรฐานทั้งดา้นวชิาการ วชิาชีพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และสังคม 

4. พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รักษาส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษค์วามเป็นไทย  และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

5. พฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการบริการวชิาการ วิชาชีพ อาชีวบริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายชุมชนและสังคม

อยา่งย ัง่ยนื  
7. ส่งเสริมการสร้างส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม และงานวิจยั 
8. บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

1. นกัศึกษาคุณภาพ 
2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3. การเรียนการสอนสู่การบริการวชิาการ วชิาชีพสู่สังคม 
4. นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ และการวจิยั 
5. บุคลากรมืออาชีพ 
6. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 

เอกลกัษณ์ 

        สถาบนัอาชีวะชั้นน า ดา้นนวตักรรมเพื่อสังคม  

 อตัลกัษณ์ 

       นกัประดิษฐ ์ มีจิตสาธารณะ 

ความหมายของรวงผึง้ 

 ขยนัขนัแขง็  รู้แบ่งหนา้ท่ี ความประณีตในการท างาน  ความสามคัคี  ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  มีความรู้

เป็นพิษสง  ความประหยดั  มธัยสัถ ์

ตน้ไมป้ระจ าวทิยาลยั  

       ตน้ชยัพฤกษ ์– ตน้ไมแ้ห่งชยัชนะ สอดคลอ้งกบันามของวทิยาลยั คือ “ชนะพลขนัธ์” 

สีประจ าวทิยาลยั 

 แสด-น ้าเงิน 

- สีแสด  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ดุจแสงอาทิตย ์ ซ่ึงมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตทั้งปวง 
- สีน ้าเงิน  หมายถึง  ความแน่วแน่  ความหนกัแน่น  สุขมุ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา เปิดสอนหลกัสูตรใน 2 ระดบั คือ 

 

ส่วนท่ี 2 การจดัการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประสานหน่วยงานและการฝึกงานนักศึกษา 
 งานนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการออกฝึกงานของนกัศึกษาทุกแผนกและประสานงานกบั

สถานประกอบการเพื่อทราบคามตอ้งการของสถานประกอบการและจดัส่งนกัศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการ

รายละเอียดเก่ียวกบัการฝึกงานใหน้กัศึกษา  ศึกษาระเบียบวทิยาลยั  วา่ดว้ยเร่ืองการออกฝึกงานของนกัศึกษา ใน

ส่วนท่ี 4 ของคู่มือเล่มน้ี 

 

                  อาจารย์ที่รับผดิชอบ อาจารย์อญัอานันท์   โสมศรีค าธิปก 

     สถานทีต่ิดต่อ ช้ัน 4 อาคารเรืองวชิา ห้อง  045 C 
 

 

งานทะเบียน 
 งานทะเบียนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการออกเลขประจ าตวันกัเรียน  นกัศึกษาใหม่  จดัห้องเรียน 

ลงทะเบียนนกัเรียน  นกัศึกษาใหม่  จดัท าระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) แบบรายงานผลการเรียนส าหรับผูจ้บ

การศึกษา (รบ.2) ท าใบรับรองสภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จดัท า Transcript ด าเนินการออกประกาศนียบตัร 

จดัท าค าร้องขอเบิกค่าใชจ่้ายรายหวัของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจดัท าสถิติการมาเรียน ขาดเรียน

ของนกัเรียน นกัศึกษาทั้งหมดเป็นประจ าทุกเดือน 

อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์จงดี   น้อยหม่ืนไวย 

สถานทีต่ิดต่อ  ช้ัน 2  อาคารเรืองวชิา  
 

หน่วยงานบริการนักศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวดัผลและประเมนิผลการศึกษา 
 งานวดผลมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัเรียน  นกัศึกษา

ทุกคนภาคเรียน  ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมผลการเรียนของนกัเรียนนกัศึกษาตลอดเวลาท่ีศึกษาอยูป่ระสานงาน

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาในรายงานผลการเรียนในสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน  การแจง้ผลการเรียนทาง

ไปรษณีย ์(ช่วงส้ินภาคการศึกษา) การจดัการเร่ืองขอ้สอบ  ธนาคารขอ้สอบ  จดัตารางสอบ  กรรมการ

ดูแลหอ้งสอบและกรรมการกลาง 

หน่วยงานทางดา้นวชิาการ 

 นกัเรียน  นกัศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองผลการเรียน  นอกจากจะสามารถติดต่อกบังานทะเบียนแลว้ยงั

สามารถขอค าปรึกษาจากฝ่ายวดัผลประเมินผล  โดยเฉพาะระเบียนการต่าง ๆ เก่ียวกบัผลการเรียน  หากมี

ขอ้สงสัยใหศึ้กษาระเบียนวา่ดว้ยงานวชิาการของโรเรียน  ในส่วนท่ี 4 ขอ้แนะน าส าหรับนกัเรียน  

นกัศึกษาทุกคน คือ ควรศึกษาระเบียบวา่ดว้ยงานวชิาการใหเ้ขา้ใจ  ก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึนเม่ือมีปัญหา  

จะไดรู้้วธีิแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที 

 

 
 

 

อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์สุขธิดา  หงิมเพง็ 

สถานทีต่ิดต่อ  ช้ัน 2  อาคารเรืองวชิา 021 B 
 



งานห้องสมุด 

 หอ้งสมุดมีภาระหนา้ท่ีในการจดับริการใหก้บันกัเรียน  นกัศึกษา  อาจารยเ์จา้หนา้ท่ีผูท่ี้ปฏิบติังานอยู่

ในวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  ซ่ึงไดแ้ก่  บริการยมื-คืน  หนงัสือทุกประเภท  รวมทั้งระบบบริการ

สารสนเทศสืบคน้ขอ้มูล (INTERNET) ,โสตทศันูปกรณ์, วดีีทศัน์ ท่ีนกัเรียน  นกัศึกษา  สามารถคน้ควา้หา

ความรู้ใชป้ระกอบในการเยนเพื่อใหน้กัเรียนนั้นมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ตลอดจนวารสารนิตยสาร  

หนงัสือพิมพ ์ มุมหนงัสือใหม่ และหนงัสือบนัเทิงต่าง ๆ  

 นโยบายงานห้องสมุด 
งานหอ้งสมุดวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั  5  ประการ

ดงัน้ี 

1. เพื่อการศึกษาโดยมุ่งเนน้สนบัสนุนการศึกษาตามหลกัสูตร (Education) 
2. เพื่อความรู้และข่าวสาร (Information) 
3. เพื่อการคน้ควา้และวจิยั (Research) 
4. เพื่อความจรรโลงใจ (Inspiration) 
5. เพื่อนนัทนาการ (Recreation) 

และสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2546 

ทางดา้นวชิาการคือ เพื่อพฒันาหอ้งสมุด 

 บริการของหอ้งสมุด 
งานหอ้งสมุดจดัใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดแ้ก่  บริการยมื-คืน บริการวารสาร  หนงัสือพิมพ ์ หนงัสือ

ส ารอง  บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  บริการโสตทศันูปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์  บริการสืบคน้

ขอ้มูลบรรณานุกรม  ดว้ย คอมพิวเตอร์ บริการอินเตอร์เน็ต  บริการแนะน าหนงัสือใหม่  และบริการแนะน า

การใชห้อ้งสมุด 

 เวลาเปิดบริการ 
-เปิดใหบ้ริการในวนัจนัทร์-ศุกร์  เวลา  07.30 – 16.00 น. 

- เปิดใหบ้ริการในวนัอาทิตย ์      เวลา  08.30 – 16.00 น. 

 ผูมี้สิทธ์ิในการใชบ้ริการห้องสมุด 
อาจารย ์นกัเรียน  นกัศึกษา  เจา้หนา้ท่ี  นกัการ  บุคลากรท่ีท างานในวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพล

ขนัธ์  นครราชสีมา  และบุคคลภายนอกท่ีสนใจใชบ้ริการ 

 การท าบตัรสมาชิกห้องสมุด 
ท าบตัรสมาชิกหอ้งสมุด  นกัศึกษาจะสามารถท าบตัรไดต้ั้งแต่เขา้เป็นนกัศึกษาใหม่เม่ือนกัศึกษา

ไดรั้บบตัรประจ าตวันกัศึกษา  ซ่ึงจะใชร้หสับาร์โค๊ดในการเขา้ใชบ้ริการทุกประเภทของหอ้งสมุด 



 การยมื-ส่งคืน หนงัสือ 
1. ครู-อาจารยย์มืหนงัสือไดค้ร้ังละ 10 เล่ม ต่อ 1 ภาคเรียน 
2. นกัเรียน นกัศึกษายมืหนงัสือไดค้ร้ังละ 3 เล่ม จ านวน 7 วนั 
3. การยมืและการส่งคืน  ตอ้งใชบ้ตัรห้องสมุดของตนเองและตอ้งยมืและส่งคืนดว้ยตนเองทุกคร้ัง 
4. นกัเรียน  นกัศึกษา  ตอ้งาส่งหนงัสือท่ียมืไปคืนห้องสมุดก่อนสอบปลายภาคเรียน 1 สัปดาห์ 
5. เม่ือยมืหนงัสือจากหอ้งสมุดแลว้  ควรดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมหากหนงัสือมีการช ารุด

เกิดข้ึนผูย้มืจะตอ้งเสียค่าปรับตามความเหมาะสม 
 การปรับ 
1. หนงัสือทัว่ไป  ส่งชา้กวา่ก าหนด  ปรับวนัละ 1 บาท  ต่อ 1 เล่ม 
2. หนงัสือจอง  ส่งชา้กวา่ก าหนด ปรับวนัละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม 
3. ในกรณีท่ีผูย้มืหนงัสือหายตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีห้องสมุดทราบทนัทีและช าระเงินตามราคาหนงัสือ 

(หรือซ้ือมาคืน) พร้อมช าระค่าปรับอ่ืน ๆ  
4. การจดัหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี 
หอ้งสมุดวทิยาลยัเทคโนโลยีชนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  ใชร้ะบบจดัหมวดหมู่หนงัสือทศนิยม

ของดิวอ้ี  ดงัน้ี 

 000 ความรู้ทัว่ไป 100 ปรัชญา  200 ศาสนา 

 300 สังคมศาสตร์ 400 ภาษาศาสตร์ 500 วทิยาศาสตร์ 

 600 เทคโนโลย ี 700 ศิลปะ  800 วรรณคดี 

 900 ประวติัศาสตร์ 

 
อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์ศิริกาญจนา  ลขิิตวฒันพงษ์ 

สถานทีต่ิดต่อ  ช้ัน 2  อาคารเรืองวชิา  

 

 

 

 

 



ฝ่ายวศิวกรรมบริการ 

 ทางฝ่ายวศิวกรรมบริการ มีบทบาทและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.งานทางดา้นการก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม      มีหนา้ท่ี ออกแบบและควบคุมดูแลงานก่อสร้าง 

2.งานระบบไฟฟ้า     มีหนา้ท่ี วางแผนระบบไฟฟ้า บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวทิยาลยั 

3.งานระบบอิเล็กทรอนิกส์      มีหนา้ท่ี ควบคุมดูแลระบบเคร่ืองเสียง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน

วทิยาลยั 

4.งานศิลป์  มีหนา้ท่ี ดูแลงานศิลป์ทั้งหมด ภายในวทิยาลยั 

5.งานบริการ  มีหนา้ท่ี  ดูแลโรงอาหาร C-TECH SHOP และร้านคา้ต่าง ๆ  

ทั้งน้ีนกัเรียนศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานวศิวกรรมและบริการ  โดยติดต่อทางฝ่ายได ้โดย

เขียนแสดงความคิดเห็นและน าใส่ท่ีกล่องหนา้หอ้งอ านวยการ 

                          
อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์สังคม สระแก้ว    

 

เวบ็ไซต์ http://www.c-tech.ac.th 

 เวบ็ไซตข์องวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใหบ้ริการทางดา้น

ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัวทิยาลยัซ่ึงแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดงัน้ี 

1. น าเสนอกิจกรรมในวาระต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัเสมอ 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา 

- ประวติัความเป็นมาของวทิยาลยั 
- หน่วยงานภายในวทิยาลยั 
- คณาจารยใ์นวทิยาลยั 
- รวมภาพกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีผา่นมา 

3. E-learning เป็นการใหค้วามรู้ทางดานวชิาการแก่นกัศึกษา 
4. ระบบสารสนเทศนกัศึกษา 
5. ระบบบริหารการศึกษา 
6. ขอ้มูลนกัศึกษา C-TECH  PLUS 

 



กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.) 

เรียนก่อน – ผอ่นทีหลงั 

 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานในก ากบักระทรวงการคลงั ไดเ้ร่ิมด าเนินการให้

กูย้มืแก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระดา้นการเงิน

ของผูป้กครอง และเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชาติโดยรวม โดยมุ่งหวงัวา่ผูกู้ย้ืมเงินกองทุนฯ จะ

สามารถเล่าเรียนไดส้ าเร็จตามหลกัสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยมีจิตส านึกในการช าระ

เงินคืนกองทุนฯ หลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ เพื่อน ามาเป็นทุนหมุนเวยีนให้รุ่นนอ้งไดมี้โอกาสกูย้มืเรียน

ต่อไป 

แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)ส าหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 

2555 

 การพิจารณาคุณสมบติัของผูกู้ย้มืทั้งผูกู้ร้ายเก่า – ผูกู้ร้ายใหม่ ปีการศึกษา 2555 

1. รายไดค้รอบครัวไม่เกิน 120,000 บาทต่อปี 

2. ขาดแคลนทุนทรัพย ์

3. คณะกรรมการกองทุนไดจ้ดัสรรเฉพาะนกัเรียน – นกัศึกษา ม.4 ปวช ปีท่ี ปวส. ปีท่ี1   

อนุปริญญาปีท่ี 1   และปริญญาตรี ปีท่ี 1 เท่านั้น หากนกัศึกษาชั้นปีอ่ืนมีความตอ้งการท าเร่ือง

กูย้มืตอ้งท าเร่ืองผา่นหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อใหค้ณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป 

4. ด าเนินการกูย้มืตามขั้นตอนการกูย้มืผา่นระบบ E-Studentloan ตามประกาศในเวบ็ไซตข์อง

กองทุน 

 

อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์ ปทดิา ดิษผกัแว่น 

สถานทีต่ิดต่อ  ช้ัน 2 อาคารเรืองวชิา 022 B                   

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายการเงิน 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

การลงทะเบียนเรียน 

1.  นกัเรียน-นกัศึกษาภายในเวลาท่ีวทิยาลยัก าหนดถา้ลงทะเบียนชา้กวา่ก าหนดจะตอ้งเสียค่าปรับวนั
ละ 20 บาทแต่ไม่เกิน 200 บาท 

2. ถา้นกัเรียน-นกัศึกษามีเหตุขดัขอ้งเร่ืองการเงินตอ้งยืน่ค  าร้องขอผอ่นผนั การช าระเงิน ท่ีฝ่ายการเงินและ
ตอ้งช าระคร่ึงหน่ึงก่อนสอบกลางภาคและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัสอบปลายภาค 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน สามารถช าระได ้2 วธีิคือ 

1. ช าระท่ีวทิยาลยั 
2. ช าระทางไปรษณีย ์

ขั้นตอนการช าระเงิน 

1. ช าระเงินท่ีวทิยาลยั 
1. รับแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีฝ่ายการเงิน 
2. กรอกรายละเอียดใหเ้รียบร้อย 
3. ช าระเงินและรับใบเสร็จ (เก็บใบเสร็จไวเ้ป็นหลกัฐาน) 
2. ช าระเงินทางไปรษณีย ์
โดยการส่งธนาณติั (เขียนช่ือนกัเรียน ชั้น แผนก) ถึงผูรั้บคือ 

ดร.เรียม  ตนัศิริ 

วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา 

77/1 หมู่ 4 ต. บา้นใหม่ 

อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 

3. โอนเงินเขา้บญัชีวทิยาลยั ช่ือบญัชี 

“โรงเรียนเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์” ประเภทออมทรัพย ์

ธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกปักธงชยั  เลขท่ี 374-1-055883 

แลว้น าใบน าฝาก มารับใบเสร็จท่ีฝ่ายการเงิน                                   

 

อาจารย์ที่รับผดิชอบ      อาจารย์สุมาล ี  แก้วกนัเนตร์ 

สถานทีต่ิดต่อ   ช้ัน2 อาคารเรืองวชิา 022B 

 

 



งานวนัิยและความประพฤติ 

 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลส่งเสริมใหค้  าแนะน าในการแกปั้ญหาและในดา้นความประพฤติ

นกัเรียนนกัศึกษา  ตลอดจนระเบียบวนิยัในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา  เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนั  เพื่อท่ีจะไดเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

 งานวนิยันกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษามีดงัน้ี 

1. การมาวทิยาลยัสาย 
2. การขออนุญาตออกนอกบริเวณวทิยาลยั 
3. การขาดเรียน 
4. การออกนอกบริเวณวทิยาลยัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
5. การมีพฤติกรรมในดา้นชูส้าว 
6. การมีพฤติกรรมในดา้นชูส้าว 
7. การก่อเหตุทะเลาะววิาท (ทั้งในและนอกสถานท่ี) 
8. การประพฤติตวัไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
9. การกระท าท่ีสร้างความเส่ือมเสียช่ือเสียงใหก้บัวทิยาลยั 
10. การแจง้ของหาย 
11. การพบส่ิงของมีค่าท่ีไม่ใช่ของตวัเองในสถานศึกษา 
12. การเยีย่มหรือมีผูป้กครองมาพบนกัเรียน  นกัศึกษาในขณะเรียน 
13. การแสดงความเคารพ 
14. ระเบียบการแต่งกายชุดนกัศึกษา 
15. การตรวจสารเสพติด 
เพื่อประโยชน์นกัเรียน  นกัศึกษา  ควรจะศึกษาระเบียบปฏิบติัของงานวินยันกัศึกษา  ในส่วนท่ี 4 

ของคู่มือนกัศึกษาเล่มน้ีดว้ย 

อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์กญัญาณี   เช้ือน้อย 

สถานทีต่ิดต่อ  อาคารวนัิยนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 



ส านักกจิการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษามีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการส่งเสริมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาท่ีนอกเหนือจาก

การเรียนในเวลาปกติ  เพื่อใหน้กัเรียน-นกัศึกษา มีความพร้อมเพรียงทางดา้นอารมณ์  ทางดา้นสังคม และ

สติปัญญา  ควบคู่กบการเจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย  ใหส้อดคลอ้งกบพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งพ.ศ. 

2542 และเป็นไปตามโยบายของทางวทิยาลยั 

งานของฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

1.งานกิจกรรมชมรม 

 นกัเรียน-นกัศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  ทุกคนจะตอ้งมีชมรมสังกดั  ซ่ึง

นกัเรียน-นกัศึกษาสามารถเลือกชมรมท่ีตนเองชอบและถนดัไดเ้อง  การเขา้ชมรมจะถือเป็นคาบเรียนปกติ  

ซ่ึงจะตอ้งมีเวลาในการเขา้ชมราไม่นอ้ยกวา่  80% ของเวลาเขา้กิจกรรมทั้งหมด ถึงจะถือวา่จบหลกัสูตรโดย

อาจารยท่ี์ปรึกษาชมราจะท าการเช็คช่ือนกัเรียน-นกัศึกษาทุกคนในการเขา้กิจกรรมชมรมแต่ละสัปดาห์ 

1.ชมรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย    

2.ชมรมการแสดง         

3.ชมรมดนตรีสากล    

4.ชมรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

5.ชมรมอาสาพฒันาชนบท  

หมายเหตุ นกัศึกษาสามารถจดัตั้งชมรมตามความสนใจและความถนดัได ้ โดยท่ีชมรมจะตอ้งไม่ขดัต่อ

วฒันธรรมประเพณี  อีกทั้งยงัมีสมาชิกในชมรมไม่นอ้ยกวา่  30  คน  พร้อมอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมในการขอ

จดัตั้ง 

2.งานกิจกรรมตามวาระ 

 นกัเรียน-นกัศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมตามวาระ

ต่าง ๆ ท่ีวทิยาลยัจดัข้ึน  และกิจกรรมท่ีจดัข้ึนร่มกบัหน่วยงานภายนอก  โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม

เสริมหลกัสูตร  และมีผลต่อการผา่น/ไม่ผา่นกิจกรรมในภาคเรียนนั้น ๆ  

 การไม่เขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังใดคร้ังหน่ึง  จะตอ้งท ากิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อใหไ้ดค้ะแนนการผา่น

กิจกรรมนั้น ๆ โดยกิจกรรมซ่อมเสริมตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และไม่ขดัต่อระเบียบ

ของวทิยาลยั 

ลกัษณะของกิจกรรมตามวาระ 

1. กิจกรรมท่ีวทิยาลยัจดัข้ึนภายในวทิยาลยั  เช่น 
กิจกรรมชมรม 

กิจกรรมกีฬาสี 



กิจกรรมวนัไหวค้รู 

กิจกรรมส าคญัทางศาสนา 

กิจกรรมส าคญัของชาติ (วนัเฉลิมพระชนพรรษา) 

กิจกรรมเฉาะกิจของทางวทิยาลยัก าหนดข้ึน 

 

2. กิจกรรมท่ีจดัข้ึนหรือไดรั้บการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ  กิจกรรมปลูกป่า 

กิจกรรมกีฬา    กิจกรรมการกุศล ฯลฯ 

3.งานกิจกรรมกีฬา 

 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  ไดมี้การส่งเสริมใหน้กัเรียน  นกัศึกษา เล่นกีฬานอกเวลาเรียน เพื่อ

ความเป็นผูมี้สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ในทุกประเภทกีฬา  ซ่ึงในปีการศึกษาน้ี ไดมี้การจดัการ

แข่งขนักีฬาสีภายใน  กีฬาตา้นยาเสพติด  เล่นกีฬานอกเวลาเรียน   โดยสามารถยมือุปกรณ์กีฬาไดท่ี้หมวด

พลานามยั  อาคารเก็บกาญจนา  ไดห้ลงัเลิกเรียน 

4.งานคณะกิจกรรมนกัศึกษา 

 ฝายกิจการนกัศึกษามุ่งเนน้ใหค้ณะกรรมการนกัศึกษามีบทบาทในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวทิยาลยั

ไดจ้ดัข้ึน  และมีบทบาทในการท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนรวมทั้งบริการข่าวสารใหก้บัชุมชนทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม 

5.งานสวสัดิการนกัศึกษา 

 ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  จดัสวสัดิการส่งเสริมใหน้กัรเรียน-นกัศึกษามีรายไดพ้ิเศษนอกเหนือจาก

ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีทางวทิยาลยัจดัให ้ เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษามีรายได ้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ

ผูป้กครอง   และยงัท าใหน้กัเรียนนกัศึกษารู้จกัการใชเ้งินอยา่งมีคุณค่าซ่ึงงานท่ีทางวทิยาลยัจดัหาใหน้ั้น  จะ

เป็นงานท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณีของไทย 

6.งานนกัศึกษาวชิาทหาร 

 ปีการศึกษา 2547 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา ไดมี้การจดัตั้งกรมนกัศึกษาวชิา

ทหารข้ึน ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของวทิยาลยัท่ีจะเป็นการฝึกใหน้กัเรียนนกัศึกษา มีความรับผดิชอบ

ต่อตนเอง มีระเบียบวินยัในการอยูร่่วมในสังคม 

 

 

 



ศูนย์ให้ค าปรึกษาติดตามและช่วยเหลือนักศึกษา 

 แนะแนวและบริการใหค้  าปรึกษา เป็นงานบริการท่ีจดัข้ึนเพื่อใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษา  ทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีหลกัการท างานดงัน้ี 

 1.ด าเนินการใหค้  าปรึกษา  แนะแนวแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาขอ้ขอ้งใจทั้งทางดา้นสังคม และส่วนตวั 

 2.ใหค้  าแนะน า  เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บันกัศึกษาฝึกงานและผูส้ าเร็จการศึกษาใหส้ามารถ

ด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

การบริการของศูนย์ให้ค าปรึกษาติดตามและช่วยเหลือนักศึกษา 

 ตั้งอยูท่ี่อาคารเรืองวชิา ชั้น 4 หอ้ง 045A คณะอาจารย ์ทุกคนมีหนา้ท่ีใหบ้ริการช่วยเหลือนกัศึกษา

ในปัญหาทุกดา้น นกัศึกษาผูใ้ดมีปัญหาส่วนตวัปัญหาการศึกษา ปัญหาการเงิน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาปรับตวั 

ปัญหาทางบุคลิกภาพ หรือปัญหาอ่ืนใดก็ตาม สามารถไปขอรับบริการจากอาจารยแ์นะแนวได ้วึ่งอาจารย์

แนะแนวทุกคนมีจรรยาบรรณท่ีจะรักษาความลบัของนกัศึกษาไวโ้ดยเคร่งครัด นกัศึกษาจึงไวว้างใจได ้

บริการแนะแนวท่ีส าคญั ๆ คือ 

 1.ใหค้  าปรึกษาต่าง ๆ เป็นส่วนตวักบันกัศึกษา 

 2.บริการจดัหางานให้นกัศึกษาท าเพื่อรายไดพ้ิเศษระหวา่งเรียน 

 3.พิจารณาและจดัสรรทุนการศึกษาแก่นกัเรียน-นกัศึกษา 

บริการใหค้  าปรึกษา (Counseling Service)  

 ศูนยใ์หค้  าปรึกษาติดตามและช่วยเหลือนกัศึกษา จดัใหค้  าปรึกษากบันกัศึกษาและผูป้กครอง

นกัศึกษา  ทุกปัญหา  ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ  ขอ้มูลจะมีการจดัส่วนใหค้  าปรึกษาโดยเฉพาะ  

นกัศึกษาสามารถขอค าปรึกษาไดท่ี้ส านกังาน  บริการใหค้  าปรึกษาซ่ึงอยูท่ี่อาคารเรือวชิา  ชั้น 4 วนัและเวลา

ท่ีใหบ้ริการขอรับค าปรึกษา  จะติดไวท่ี้หนา้หอ้ง  ซ่ึงในช่วงวนั เวลาดงักล่าวจะมีอาจารยอ์ยูรั่บใหค้  าปรึกษา  

การจดัหางานใหส้ าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา  มีการใหบ้ริการดงัน้ี 

1.ติดประกาศรับสมคัรงาน  จากหน่วยงานและบริษทัต่าง ๆ  

2.เก็บรวบรวมเอกสารรับสมคัรของบริษทัต่าง ๆ ลงทะเบียนท่ีฝ่ายแนะแนว  โดยแยกประเภท

ต าแหน่งท่ีตอ้งการ  เพื่อสะดวกแก่นกัศึกษาในการเลือกงานตามความสามารถของตนเอง 

3.ประสานงานกบัสถานประกอบการในการรับสมคัรงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยผา่นส านกังาน

จดัหางานจงัหวดัมารับสมคัรงานนกัศึกษา ในวนัปัจฉิมนิเทศ  ส าหรับผูท่ี้จะจบการศึกษา  ซ่ึงเอกสารท่ี

จะตอ้งเตรียม  มีรูปถ่าย  ส าเนาทะเบียนบา้น, ใบรับรองผลการศึกษา 

4.ติดตามผลการสมคัรงานของนกัศึกษา 

5.ติดประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้ท างานท่ีห้องส านกังานฯ 



ทุนการศึกษา 

 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  ไดจ้ดัทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา  เพื่อเป็นการแบ่ง

เบาภาระผูป้กครองท่ีมีความจ าเป็นบางส่วน ในแต่ละปีการศึกษา  ไม่ต ่ากวา่  50  ทุน  และยงัไดรั้บการ

สนบัสนุน  ส่งเสริมจากหน่วยงานบริษทั  และบุคคลภายนอก  โดยจดัเป็นทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ใหแ้ก่

นกัศึกษาเพื่อส่งเสริมใหมี้โอกาสศึกษา  จนส าเร็จการศึกษา พร้อมแจกเกียรติบตัรเพื่อเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูท่ี้

เรียนดี  ความประพฤติดี  โดยแบ่งออกเป็น 

1.ทุนเรียนดี  และความประพฤติดี 

2.ทุนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย ์

 3.ทุนอาหารกลางวนั 

 4.ทุนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงบเรียนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนนกักีฬา   

ทุนนกัดนตรี 

เง่ือนไขการขอทุนเรียนดี  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

1. เป็นนกัเรียนของวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา 
2. เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียน 3.00 ข้ึนไป 
3. ระหวา่งท่ีไดรั้บทุน  นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัน้ี 

- มีผลการเรียนเฉล่ียแต่ละภาคเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.00 
- มีความประพฤติเหมาะสมกบัการเป็นนกัเรียน 
- มีความประพฤติเหมาะสมกบัการเป็นนกัเรียน 
- วทิยาลยัจะระงบัการใหทุ้น  ถา้พิจารณานกัเรียนขาดคุณสมบติัตาม 

ขอ้ 1-3 
ขั้นตอนการขอรับทุน 

 นกัศึกษาท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับทุน  ขอแบบฟอร์มทุนไดท่ี้ศูนยใ์หค้  าปรึกษาติดตามและ

ช่วยเหลือนกัศึกษา โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร  ขอรับทุนใหช้ดัเจนนดัสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  โดยผา่น

คณะกรรมการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับทุนประเภทต่าง ๆ ท่ีหอ้งศูนยใ์หค้  าปรึกษาติดตามและช่วยเหลือ

นกัศึกษา 

เง่ือนไขการขอรับทุน 

 1. ไม่มีภาระผกูพนัหรือชดใชเ้งินคืน การไดรั้บทุนประเภทต่าง ๆ จะใหโ้ดยการหกัจากค่าเล่าเรียน 

ในภาคเรียนท่ี 2 

 2.เป็นการใหทุ้นแบบปีต่อปี  ผูใ้ดตอ้งการจะขอรับทุนจะตอ้งยืน่แบบฟอร์มขอทุนในทุกปีการศึกษา 

 



อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์ประเสริฐ   เทดี 

สถานทีต่ิดต่อ  ช้ัน 4  อาคารเรืองวชิา 045 A 

 

 

   

C-TECH CLINIC 

 เป็นบริการท่ีจดัข้ึนเพื่อ  นกัเรียน-นกัศึกษา  ครู-อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีในวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะ

พลขนัธ์ 

ขอบข่ายของงานบริการ  

1.บริการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น ท าแผล  จ่ายยา  (เฉพาะ 1 วนั) 

2.บริการห้องสังเกตอาการเฉพาะนกัเรียน-นกัศึกษา ท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งสังเกตอาการ 

3.บริการห้องพกัเฉพาะนกัเรียน-นกัศึกษา ท่ีอาจารยแ์ผนกธุรกิจพยาบาล เห็นสมควรพกั ระยะเวลา 2-3 คาบ 

หากเกิดเวลานั้นนกัเรียน-นกัศึกษาควรไดรั้บการส่งต่อ หรือกลบัไปพกัรักษาตวัท่ีพกัอาศยั (โดยมีการ

ประสานกบัอาจารย ์ท่ีปรึกษาใหท้ราบทุกคร้ัง) 

4.บริการส่งต่อยงัโรงพยาบาลใกลเ้คียงเฉพาะผูป่้วยท่ีฉุกเฉินเท่านั้นโดยประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา

และฝ่ายวนิยั  เพื่อจดัหายานพาหนะ  น าส่งในเวลาราชการ (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในโรงพยาบาล) 

5.บริการใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพ  โดยอาจารยแ์ผนกธุรกิจสถานพยาบาล 

6.จดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม  เช่น การยา้ยบตัร 30  บาทชัว่คราว  จดัพยาบาลสนาม  ตามกิจกรรม 

7.จดัท าประวติัดา้นสุขภาพนกัเรียน-นกัศึกษาทุกคน 

ขั้นตอนการรับบริการ 

1.ลงบนัทึกในสมุดบนัทึกประจ าวนัทุกคร้ัง 

2.แจง้อาการของโรคใหเ้จา้หนา้ท่ีหรืออาจารยใ์นแผนกธุรกิจพยาบาลทุกคร้ัง 

3.กรณีตอ้งการพกัป่วยเพื่อรอดูอาการ  ให้น าใบขออนุญาตนอนพกัไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  หรือ  อาจารย์

ประจ าวชิา (ขณะนั้น) เซ็นรับทราบและน ามามอบให้อาจารยแ์ผนกธุรกิจพยาบาลเพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลท่ี

เหมาะสมต่อไป 

4.บริการยาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม 1 วนั และการท าแผลใหบ้ริการ วนัละ 1 คร้ัง 

5.ถา้มีโรคประจ าตวัหรือมีอาการแพย้า  ควรแจง้อาจารยใ์นแผนกธุรกิจพยาบาลทราบทุกคร้ัง 

อาจารย์ที่รับผดิชอบ  อาจารย์วนิดา  เหมือนภาค 

 สถานทีต่ิดต่อ  ช้ัน 1 อาคารเรืองวชิา 015C 



นักศึกษาวชิาทหาร 

 ในปีการศึกษา 2539 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา  ไดรั้บอนุมติัจากกรมการรักษา

ดินแดนใหเ้ปิดเป็นสถานศึกษาวชิาทหาร  ตั้งแต่ปีท่ี 1-5 จนถึงปัจจุบนั 

หลกัสูตรการฝึก 

ชั้นปีท่ี 1, 2 หลกัสูตรการศึกษา 80 ชัว่โมง  แบ่งออกเป็น 

- ภาคปกติ  80  ชัว่โมง 
ชั้นปีท่ี 3, 4 หลกัสูตรการศึกษา 200 ชัว่โมง แบ่งออกเป็น 

- ภาคปกติ   80  ชัว่โมง 

- ภาคสนาม  120  ชัว่โมง 

ชั้นปีท่ี 5  หลกัสูตรการศึกษา 368  ชัว่โมง แบ่งออกเป็น 

- ภาคปกติ  80  ชัว่โมง 
- ภาคสนาม  288 ชัว่โมง 

การประเมินผลเพื่อตดัสินการศึกษา 

- ภาคปฏิบติั, ภาคทฤษฎี, ภาคสนามและยงิปืนดว้ยกระสุนจริง ไดค้ะแนน ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 60 

- เวลาเรียนตลอดปีตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80ล 
- ถูกตดัคะแนนความประพฤติ เกินร้อยละ 50 
-  

 ค่าใชจ่้ายระหวา่งการฝึก 

 1.ชั้นปีท่ี 1 คนละ 580 บาท 

 1.1 ค่าบ ารุงการศึกษา  500  บาท 

 1.2ค่าสมาชิกชมรม  30 บาท 

 1.3ค่าจดัท าบตัรประจ าตวั  40 บาท 

 1.4ค่าบริการอ่ืน ๆ   10 บาท 

 2. ชั้นปีท่ี 2-3 คนละ 530 บาท 

 3.ชั้นปีท่ี 4-5 ไม่เสียค่าบ ารุงการศึกษา 

 สิทธ์ิท่ีนกัศึกษาวชิาทหารจะไดรั้บ 

 1.คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเขา้ศึกษาในสถาบนัทหาร 

 -  ชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 3 ของคะแนนรวม- ชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 6 ของคะแนนรวม 



 -  ชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 4 ของคะแนนรวม- ชั้นปีท่ี 5 ร้อยละ 7 ของคะแนนรวม 

 -  ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 5 ของคะแนนรวม 

2.สิทธิในการลดเวลารับราชการทหารกองประจ าการ 

- ส าเร็จชั้นปีท่ี 1 รับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี 6 เดือน 

ถา้ร้องขอไดสิ้ทธิรับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี 

-ส าเร็จชั้นปีท่ี 2 รับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี 

ถา้ร้องขอไดสิ้ทธิรับราชการทหารกองประจ าการ 6 เดือน 

-ส าเร็จชั้นปีท่ี 3 ข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน 

ไม่ตอ้งเขา้รับราชการกองประจ าการ 

3.สิทธิในการไดรั้บการแต่งตั้งยศทหาร 

- ส าเร็จชั้นปีท่ี 1 เม่ือรับราชการทหารกองประจ าการครบตามก าหนด จะไดรั้บการแต่งตั้งยศ เป็น “สิบตรี” 

-ส าเร็จชั้นปีท่ี 2 เม่ือรับราชการทหารกองประจ าการครบตามก าหนด จะไดรั้บการแต่งตั้งยศเป็น “สิบโท” 

- ส าเร็จขั้นปีท่ี 3 น าปลดเป็นทหารกองหนุน  และแต่งตั้งยศเป็น “สิบเอก” 
- ส าเร็จขั้นปีท่ี 4 ส าเร็จอนุปริญญา แต่งตั้งยศ เป็น”จ่าสิบโท” 
และส าเร็จปริญญาตรี แต่งตั้งยศเป็น “จ่าสิบเอก” 

- ส าเร็จชั้นปีท่ี 5 ส าเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาตรีแต่งตั้งยศเป็น “วา่ท่ีร้อยตรี” 
4.รายการส่ิงของจ าเป็นท่ีนกัศึกษาวชิาทหารควรจดัหาเป้สนาม. สายโยงบ่า. เขม็ขดัสนาม.และกระติกน ้า 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ส่วนท่ี 3 ข ัน้ตอนการปฏบิตัิระหว่างศกึษา 

 



 



  



 

  



 

  



 

  



 

ระเบียบโรงเรียนเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา 

ว่าด้วยกาศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) และประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ปี

การศึกษา  2546 

หมวดที ่1 

บททัว่ไป 

ขอ้1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “โรงเรียนเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา”วา่ดว้ยการศึกษา ปวช.และ

ปวส. พ.ศ. 2546 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา  2546 เป็นตน้ไป 

ขอ้3 ใบน้ี “โรงเรียน” หมายถึงโรงเรียนเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา “สาขา” หมายถึง 

สาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีจดัสอนในโรงเรียน”ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ” หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก ากบัดูแล

การเรียนการสอนงานวชิาการของสาขาวชิาบริหารธุรกิจ”ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายช่างอุตสาหกรรม” หมายถึง 

ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการเรียนการสอนวชิาการของสาขาวชิาช่างอุตสาหกรรม”หวัหนา้งานการศึกษา

ทัว่ไป” หมายถึงผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการเรียนการสอนงานการของหมวดวชิาสามญั”กลุ่มวชิา” หมายถึง

กลุ่มวชิาของสาขาวชิาท่ีจดัสอน “หวัหนา้แผนก” หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานของสาขาวชิา “หมวด” 

หมายถึง รายวชิาหมวดพื้นฐานหมวดวชิาสามญั “หวัหนา้หมวด” หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานของ

หมวดวชิา “อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง ผูท่ี้โรงเรียนก าหนดใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา “นกัเรียน” หมายถึง ผูท่ี้

ศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) “นกัศึกษา” หมายถึง ผูท่ี้ศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) “ภาคเรียน” หมายถึง ภาคเรียนปกติมี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา “ภาคเรียนฤดูร้อน” หมายถึง 

ช่วงเวลาท่ีจดัให้เรียนหรือฝึกปฏิบติัในระหวา่งปิดภาคเรียน 

ขอ้ 4 โดยใหร้องผูอ้  านวยการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการเพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 ระเบยีบของวิทยาลยั 

 



หมวดที ่2 

ระบบการศึกษา 

ขอ้5 โรงเรียนเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมาจดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพและ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง เป็นโดยการแบ่งเวลาการศึกษาในเวลาหน่ึงปีการศึกษาออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ  คือ ภาคการศึกษาท่ี1 และภาคการศึกษาท่ี 2 และจดัใหมี้ภาคเรียนฤดูร้อน 

ขอ้ 6 ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 20 สัปดาห์ ภาคเรียนฤดูร้อนมี

ระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 4 สัปดาห์ โดยจ านวนชัว่โมงการศึกษาของแต่ละรายวชิารวมกนัทั้งหมดเทียบเท่า

กบัชัว่โมงศึกษาเป็นภาคปกติ 

ขอ้ 7 หลกัสูตรการศึกษา 

     7.1 ใชห้ลกัสูตรกรมอาชีวศึกษา 

     7.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพใหมี้จ านวนหน่วยกิจ  และรายวชิาของแตะละวชิา หมวดวชิารวม

ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 102 หน่วยกิจ 

     7.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 80 

หน่วยกิต 

ขอ้8 ระยะเวลาการศึกษา 

     8.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 3 ปี ตอ้งใชเ้วลาศึกษาตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาค

การศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา 

     8.2หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ตอ้งใชเ้วลาศึกษาตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 

ภาคการศึกษาปกติและอยา่งมากไม่เกิน6ภาคการศึกษา 

 

หมวดที ่3 

การเขาเป็น นกัเรียน นกัศึกษา การรักษาสภาพนกัเรียน นกัศึกษา 

ขอ้9 คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเขา้เป็นนกัเรียนนกัศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

     9.1 คุณวฒิุของผูมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้เป็นนกัเรียน 

2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ตอ้งมีพื้นฐานความรู้สอบไล่ไดไ้ม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

     9.2 ผูส้มคัรเขา้เรียนตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่เคยตอ้งโทษหรือค าพิพากษาจากศาล เวน้แต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผดิอนัไดก้ระท าโดย

ประมาท หรือความผดิอนัเป็นลหุโทษ 



2. มีความประพฤติไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบนัการศึกษาใดเน่ืองจากความประพฤติ 

เส่ือมเสีย 

3. ไม่เป็นคนวกิลจริต 

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนท่ีสังคมรังเกียจ  

5. มีผูรั้บรองและมีภูมิล าเนาท่ีพกัอยูเ่ป็นหลกัแหล่งซ่ึงโรงเรียนสามารถติดต่อได ้

6.ระดบัปวช.อายุอยา่งต ่า 15 ปี ระดบั ปวส. อายอุยา่งนอ้ย 17 ปี 

ขอ้10 การคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษา กระท าโดยวธีิดงัต่อไปน้ี 

-สอบสัมภาษณ์ 

-สอบความรู้พื้นฐาน 

ขอ้11 หลกัฐานการรับสมคัร 

     11.1 ใบระเบียบแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวา่ผูส้มคัรเรียนสอบไดไ้ม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้

     11.2 ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน1 ชุดพร้อมตวัจริง 

     11.3 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิวจ านวน 2 รูป (ไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

     11.4 หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น เอกสารการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล ฯลฯ 

ขอ้ 12 การขอเปล่ียนห้องหรือ/และเปล่ียนแผนก  การขอเปล่ียนหอ้งเรียน หรือ/และเปล่ียนแผนก 

จะกระท าไดภ้ายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติโดยใหแ้จง้ทางงานทะเบียนภายในก าหนด 

ขอ้ 13 การพน้สภาพ นกัเรียน นกัศึกษา 

     1.นกัเรียน นกัศึกษาจะพน้สภาพไปเอง ในกรณีต่อไปน้ี 

           1.ส าเร็จกาศึกษาตามหลกัสูตร 

      2.ลาออก      3. ถึงแก่กรรม 

2.โรงเรียนสั่งใหพ้น้สภาพ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. ขาดเรียน ติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั โดยทางโรงเรียนพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีเหตุผลอนัควร หรือ

มีพฤติกรรมอยา่งอ่ืน ท่ีแสดงวา่ไม่มีความตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียน 

2.ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนกัเรียน นกัศึกษา เกินกวา่ 15 วนั 

3. ฝ่าฝืน กฎระเบียบทางโรงเรียนหรือทางราชการ หรือประพฤติผดิศีลธรรมอยา่งร้ายแรง จนเป็นท่ี

เส่ือมแก่ทางโรงเรียน 

4. ดอ้งโทษคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาลใหจ้ าคุก 

ขอ้14 การลาพกัการเรียน 



     1. ทางโรงเรียนจะพิจารณาใหน้กัเรียนนกัศึกษาลาพกัการเรียนไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง เช่น 

เจบ็ป่วยตอ้งพกัรักษาตวันกัเรียนนกัศึกษาท่ีลาพกัการเรียน ตอ้งช าระเงินค่ารักษาสภาพนกัเรียนนกัศึกษา 

เป็นค่าเล่าเรียนทั้งภาคเรียน 

     2. นกัเรียน นกัศึกษาท่ีลาพกัการเรียนตอ้งยืน่ค าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีหอ้งทะเบียนโดยมีผูป้กครอง

เป็นผูรั้บรอง จึงจะพกัการเรียนได ้

     3. โรงเรียนอาจสั่งใหน้กัเรียนนกัศึกษาพกัการเรียนได ้หากนกัเรียนทางโรงเรียนจะแจง้ใหท้างผูป้กครอง

ทราบ 

     4.การอนุญาตให้นกัเรียนนกัศึกษาพกัการเรียน และการสั่งใหพ้กัการเรียนทางโรงเรียนจะแจง้ใหท้่านผู ้

ปกคราองทราบ 

5.นกัเรียน นกัศึกษาท่ีลาพกั หรือถูกสั่งพกัการเรียน เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีพกัแลว้ใหย้ืน่ใบค าร้องขอกลบั

เขา้เรียนพร้อมหลกัฐานการอนุญาตใหล้าพกัการเรียน หรือถูกส่งต่อทางทะเบียน ภายใน15 วนั หลงัจากวนั

ครบก าหนด หากพน้ก าหนดทางโรงเรียนจะถือวา่พน้สภาพนกัเรียนนกัศึกษา 

หมวดที4่ 

การวดัประเมินผล 

ขอ้ 15 การวดัและการประเมินผลการศึกษา 

     15.1โรงเรียนจะด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวชิาท่ีนกัเรียนนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในทุก

การศึกษา การวดัผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวธีิอ่ืนท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาจะก าหนด 

     15.2 มีการวดัและประเมินผลระหวา่งภาคการศึกษาเป็นระยะๆ และมีการวดัและประเมินผล ปลายภาค

การศึกษาอยา่งนอ้ยอีกภาคละหน่ึงคร้ัง 

     15.3 ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนนกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมด

จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล ปลายภาคการศึกษา 

15.4 ในกรณีนกัศึกษาไม่สามารถเขา้สอบได ้เพราะเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวสิัย ตอ้งขออนุมติัจาก

ผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ 16การประเมินผลการเรียนเป็นรายวชิา ในระดบัชั้น ปวช. ไดด้ าเนินการประเมินตาม 

สภาพจริงต่อเน่ืองตลอดภาคเรียนทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน

การปฏิบติังานท่ีมอบหมาย ซ่ึงครอบคลุมจุดประสงค ์และเน้ือหาวชิาโดยใชเ้คร่ืองมือและวชิาการ

หลากหลายตามความเหมาะสม ระดบั ปวส. มีการวดัผลหรือประเมินผลระหวา่งเรียน เม่ือส้ินภาคเรียนหรือ

เม่ือส้ินสุดการเรียน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั คุณธรรม จริยธรรม และงานท่ีมอบหมายให ้นกัเรียน 

นกัศึกษาท าครอบคลุมจุดประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีเรียน โดยใชว้ธีิวดัผลวธีิหน่ึงวธีิใดหรือหลาย ๆ วธีิผสมกนั 



ขอ้17 การประเมินผลการเรียนการศึกษาจะใชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียนในแต่ละ 

รายวชิาดั้งน้ี 8 เกรด0,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0 

ขอ้ 18 รายวชิาใดท่ีแสดงระดบัผลการเรียนตามขอ้ 19 ไม่ได ้จะใชต้วัอกัษร ดงัน้ี 

     ขร หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธ์เขา้สอบปลายภาคเรียน เน่ืองจากมีเวลาเรียนต ่ากวา่ร้อยละ 80 

     ขป   หมายถึง   ขาดการปฏิบติังานหรือปฏิบติังานไม่ครบ 

     ท      หมายถึงทุจริตในการสอบหรืองานท่ีมอบหมายใหท้ า 

     ขส    หมายถึง  ขาดสอบปลายภาคเรียน 

     ผ   หมายถึง ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามก าหนด  และผา่นการประเมินผล 

     มผ   หมายถึง  ไม่ผา่นการประเมินผลการรายวชิาท่ีเรียนเพื่อเสริมความรู้ประเมินผลการเรียนรายวชิาท่ี

เพื่อเสริมความรู้ 

     มส   หมายถึง  ไม่สมบูรณ์อนัเน่ืองจากขาดส่งงานอนัเป็นส่วนประกอบการเรียนไดต้ามก าหนด 

ขอ้  19  ผูท่ี้ได ้ ม.ส. เนืองจากไม่สามารถส่งงานอนัเป็นส่วนประกอบของรายวชิาตามก าหนดได ้

ตอ้งส่งงานนั้นใหส้มบูรณ์  ภายใน 10 วนั นบัแต่วนัประกาศผลการเรียน  หากพนัก าหนดจะตดัสินผลการ

เรียนเป็น 0 และตอ้งขอ้สอบแกต้วัไม่ทนัท่ี 

ขอ้ 20 แนวปฏิบติัในการยืน่ใบค าร้อง ขอแก ้“0”(วผ. 01 สีเหลือง) ส าหรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

1.ขอใบค าร้องจากงานวดัผล  ตามประกาศของทางโรงเรียน 

2.กรอกกรายการต่าง ๆใหค้รบ 

3.น าแบบค าร้อง (วผ 01) ส่งหวัหนา้งานวดัผลลงนาม 

4.น าแบบค าร้อง (วผ 01) ไปช าระเงินท่ีฝ่ายการเงิน  นกัเรียนเก็บใบเสร็จรับเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(วชิาละ20บาท) 

5.น าแบบค าร้อง (วผ  01) ติดต่อขอสอบกบัอาจารยป์ระจ าวชิาภายในเวลาเรียนต่อไป  หรือใน 

เวลาท่ีทางโรงเรียนก าหนด 

แนวปฏิบติัส าหรับอาจารยผ์ูส้อน  เม่ือนกัเรียนแบบค าร้องขอสอบแกต้วั  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งนดั วนั 

สถานท่ีใหน้กัเรียนท าการสอบ   การสอบแกต้วัตอ้งท าให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา และอาจารยส่์งผล

สอบในใบสรุปผล  (วผ  03) 

ขอ้ 21 เม่ือนกัเรียน    นกัเรียนสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างแลว้ 

     21.1ระดบั  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  เม่ือเรียนครบ6 ภาคการศึกษาเกรดเฉล่ียไม่ถึงหรือติดตวัอกัษรใน

รายวชิาใด ใหติ้ดต่อท่ีงานวดัผลเพื่อยืน่ค าร้องขอสอบ 



  21.2 ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  เม่ือเรียนครอบ 4 ภาคเรียนแลว้ตอ้งไดเ้กรดเฉล่ีย 2.00 จึงจะถือ

วา่จบหลดัสูตร กรณี นกัศึกษาเกรดเฉล่ียสะสมไม่ไมถึ่ง 2.00  นกัศึกษามีสิทธ์ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ี

ได ้1 เพื่อปรับระดบัคะแนนเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดเ้กรดเฉล่ียสะสมเพิ่มข้ึน 

ขอ้22 แนวปฎิบติัในการแก ้มส .ขป. มผ. แนวปฏิบติัส าหรับนกัเรียน  นกัศึกษา 

           1.ขอแบบค าร้อง  (วผ 02) สีฟ้า ท่ีงานวดัผล 

             2.กรอกรายละเอียดใหค้รอบ 

             3.น าแบบค าร้องยืน่  หวัหนา้งานวดัผลลงลายเซ็น  ช าระเงินท่ีการเงินรายวชิาละ 20  

             4.น าแบบค าร้อง  ติดต่ออาจารยป์ระจ าวชิา 

              5.ส่งงานหรือ ตามท่ีอาจารยป์ระจ าวชิานดัหมาย 

ขอ้23 แนวปฏิบติัในยืน่ค าร้องขอปรับระดบัคะแนน 

สาเหตุ 

           1.เกรดเฉล่ียสะสมไมถึ่งตามเกณฑ ์

           2.ตอ้งการเพิ่มเกรดในรายวชิาท่ีได ้1 

ขั้นตอน 

            1.ขอลงทะเบียนเรียนท่ีงานวดัผลตามาก าหนดเวลา และจะเปิดท าการเรียนการสอนในแต่ละวชิา

อยา่งนอ้ย  10 คนข้ึนไป 

            2.งานวดัผลประกาศรายวชิาท่ีเปิดท าการเรียนการสอน 

            3.นกัเรียน-นกัศึกษา ท่ีลงรายช่ือไวข้อแบบค าร้อง วผ 04 ท่ีงานวดัผล 

            4.กรอกรายละเอียดใหค้รบ 

            5.น าแบบค าร้อง  วผ 04 ยืน่หวัหนา้งานวดัผล  ลงลายเซ็น 

           6.น าแบบค าร้อง  วผ  04 ไปช าระเงินท่ีฝ่ายการเงิน 

ระดบั  ปวช. สาขาวชิาพาณิชยการ        

                           ทฤษฎี     100    บาท 

                           ปฎิบติั     150   บาท 

  ระดบั  ปวช.สาขาอุตสาหกรรม             ทฤษฎี     100   บาท 

                                                                           ปฏิบติั    200   บาท 

                    ระดบั  ปวส. บริหารธุรกิจ                ทฤษฎี     150    บาท 

                                                                       ปฏิบติั   200    บาท 

                    ระดบั  ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม    ทฤษฎี    150   บาท 



                                                                           ปฏิบติั   300    บาท 

            นกัเรียน  นกัศึกษา เก็บใบเสร็จไวเ้ป็นหลกัฐาน 

          7.น าแบบค าร้อง  วผ 04 ไปยืน่ท่ีงานวดัผลเพื่อรวบรวมต่อแผนก หมวด 

 

 

 

หมวดที ่5 

การเทียบโอนผลการเรียน 

ขอ้ 24 การโอผลการเรียนจากโรงเรียนอ่ืน  ซ่ึงใชห้ลกัสูตรเดียวกบัทางโรงเรียนทาง 

โรงเรียนจะรับโอนผลการเรียนทุนรายวชิา นอกจากรายวชิาท่ีไดรั้บผลการเรียน 1 โรงเรียนจะท าการสอบ

เทียบโอนใหแ้ต่จะไดผ้ลการเรียนไม่สูงไปกวา่เดิม 

ขอ้ 25 กรณีท่ีรับโอนรายวชิาจากหลกัสูตรสูตรอ่ืน ทางโรงเรียนมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

               1.เป็นรายวชิาท่ีมีจุดประสงคแ์ละเน้ือหาใกลเ้คียงกนัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 โดยประมาณ 

               2. ไดร้ะดบัผลการเรียนตั้ง  2 ข้ึนไป 

               3. ทางโรงเรียนจะท าการสอบรายวชิาท่ีรับโอนในรายวชิาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน 1แต่ผลการ

เรียนไม่สูงไปกวา่เดิม 

                                                              หมวดที ่6 

                                                    การตัดสินผลการเรียน 

ขอ้ 26 ทางโรงเรียนจะตดัสินผลการเรียน ดงัน้ี 

            1.ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา 

            2.รายวชิาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ระดบั 1 ข้ึนไป  ถือวา่สอบได ้

            3.เม่ือไดป้ระเมินผลการเรียนแลว้ปรากวา่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑข์ั้นต ่า(ตก) ระดบั  

ประกาศนีบตัรวชิา ใหส้อบแกต้วัใหม่ไดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน 1 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงให้

เรียนซ ้ ารายวชิานั้น 

ขอ้27 การตดัสินผลการเรียนวา่จบหลกัสูตร  จะถือตามเกณฑต่์อไปน้ี 

ระดับ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

     1.สอบไดร้าบวชิาในหมวดวชิาสามญั  หมวดวชิาชีพและหมวดวชิาเลือกเสรีครบตามโครงสร้างแต่ละ

ประเภทวชิาและสาขาวชิา 



     2.ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีทางโรงเรียนก าหนดไวแ้ต่ละประเภทวชิาและ

สาขาวชิา 

     3.ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัไว ้2 คาบต่อสัปดาห์โดยมีเวลาเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 600 ของเวลาท่ีจดักิจกรรมในแต่ภาคเรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

     1.สอบไดร้ายวชิาในหมวดวชิาพื้นฐาน  หมวดวชิาเลือกเสรีครบตามโครงสร้างครบตามโรงเรียนได้

ก าหนดไวใ้นแต่ประเภทวชิาและสาขาวชิา 

     2.ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีโรงเรียนก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิา

และสาขาวชิา 

     3.ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่าวา่ 2.00 

ขอ้ 28นกัเรียน นกัศึกษา คนใดประสงคจ์ะเรียนซ ้ ารายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนนผลการเรียน 1 

เพื่อสอบปรับค่า ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหสู้งข้ึนใหแ้จง้ความจ านวงท่ีงานวดัผลตมวนัเวลาท่ีก าหนดทาง 

งานวดัผลจะจดัให้เรียนซภ้ายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ 29 นกัเรียน นกัศึกษา คนท่ีไดเ้รียนซ ้ าหรือสอบแกต้วัแลว้แต่ยงัไม่ผา่นเกณฑก์ารจบ 

หลกัสูตรทาง   โรงเรียนจะพิจาณาวา่ควรใหเ้รียนต่อ หรือใหพ้กัสภาพนกัเรียน นกัศึกษา แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 6 

ปี ส าหรับ ปวช. และ 8 ปี การศึกษาส าหรับ ปวส. นบัตั้งแต่วนัข้ึนเป็นนกัเรียน นกัศึกษาของทางโรงเรียน 

ขอ้ 30 แนวปฏิบติัในการยืน่แบบค าร้องขอจบ ไดท่ี้งานทะเบียน ก่อนสอบปลายภาคเรียน  

ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีจบศึกษาท่ีจบหลกัสูตรไปขอแบบฟอร์มขอจบท่ีห้องทะเบียน เพื่อกรอกประวติั

ใหถู้กตอ้ง 

ขอ้ 31 ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา เป็นผูอ้นุมติัผลผลการและ 

การจบหลกัสูตรระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัวนิยัและความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษาการมาโรงเรียนสาย การมา

โรงสายหลงัเคารพธงชาติเสร็จ  ท าโทษโดยการยนืเขา้แถว แลว้ร้องเพลงชาติหรือสวดมนต์ 

-นกัเรียน นกัศึกษามาสาย 5 คร้ัง  แจง้ผูป้กครองทราบ 

            -นกัเรียน นกัศึกษามาสาย  10 คร้ัง เชิญผูป้กครองมาพบ ท าทณัฑบ์นและซ่อมกิกรรม 

เขา้แถวท่ีนกัเรียน นกัศึกษา เขา้แถวไม่ผา่น  80% ของการเขา้แถวและซ่อมการเขา้แถวในช่องปิดภาคเรียน 

ถึงจะผา่นกิจกรรมเขา้แถว 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

           -ใหเ้ขียนลงในแบบฟอร์มใหช้ดัเจน  ถูกตอ้ง เพื่อใหอ้าจารยป์ระจ าวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และอาจารยฝ่์ายวชิาการ เซ็นตเ์พื่ออนุญาตให้ออกนอกโรงเรียนตามเหตุผลสมควร 



           -ไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองโทรศพัทม์าลาใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา 

หมายเหตุ  : ใบขออนุญาตตออกนอกโรงเรียนมี2 แผน่ (ดูรายตวัอยา่ใบขออนุญาตท่ีภาคผนวก) ใหน้กัศึกษา 

กรองรายละเอียดใหช้ดัเจน ถูดตอ้ง พร้องให้อาจารยป์ระจ าวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษา หวัหนา้แผนก หวัหนา้ฝ่าย

วชิาการลง ลายมือช่ืออนุญาตใหเ้รียบร้อยจึงจะเสร็จสมบูรณ์แลว้น ามาใหอ้าจารยฝ่์ายวินยัและควรประพฤติ 

1 แผน่ เก็บไวก้บันกัศึกษา 1 แผน่ (ขอแบบฟอร์มไดท่ี้แผนของนกัศึกษาเอง) 

การขาดเรียน 

เม่ือเรียนดว้ยเหตุผล ลาป่วย เม่ือเรียนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

                  1.กรองแบบฟอร์มใบลาใหถู้กตอ้ง ชดัเจน 

                  2. ผูป้กครองเซ็นตรั์บทราบของการลาของนกัเรียน นกัศึกษา 

                  3.น าใบลามาใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยป์ระจ าวชิา เซ็นตรั์บทราบ 

                  4.น าใบลามาใหอ้าจารยผ์ูส้อนท่ีขาดเรียน (ในช่วงหยดุ)ให้รับทาบ 

หมายเหตุ : กรณีด่วนใหโ้ทรศพัทม์าบอกอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือฝากใบลาใหเ้พื่อนน ามาส่งให ้เม่ือขาด

เรียนดว้ยเหตุผล ลากิจ เม่ือมาเรียนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

                  1.กรองแบบฟอร์มใบลาใหถู้กตอ้ง  ชดัเจน 

                  2.ผูป้กครองเซ็นตรั์บทราบ 

                  3.อาจารยป์ระจ าวิชา (วชิาท่ีขาด) เซ็นตรั์บทราบ 

                  4.ส่งใบลากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ก่อน 1 วนั 

หมายเหตุ : กรณีด่วนให้โทรศพัทห์าท่ีปรึกษา หรือฝากใบลาใหเ้พื่อมาส่งให ้

การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

                    1.การหนีโรงเรียนคร้ังท่ี 1 ฝ่ายวนิยัและความประพฤติจะตกัเตือนในคงวามผดิดงักล่าวตดั

คะแนนความพฤติ 20 คะแนน พร้อมส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบ 

                     2.การหนีโรงเรียนคร้ัง 2. ฝ่ายวนิยัและความพฤติจะตดัคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน  

พร้องส่งหนงัสือเชิญผูป้กครองมาทราบความผดิ  และท าทณัฑบ์นไว ้

                     3. การหลบหนีการเขา้แถว  โดยหลบซ่อนอยูบ่นหอ้ง ในห้องน ้า จะท าโทษโดยการตดั

คะแนนความประพฤติคร้ัง  10 คะแนน 

การแสดงกิริกล่าวร้าวต่ออาจารย ์

                       1.ตดัคะแนนนความประพฤติ 70 คะแนน 

                       2. แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาหวัหนา้แผก รับทราบ 

                      3. เชิญผูป้กครองรับทราบท่ีโรงเรียน 



                      4. ขอขมาอาจารยต่์อหนา้ 

                         5.พกัการเรียนและควบคุมความประพฤติ  จนกวา่มีความประพฤติดีข้ึน 

การมีพฤติกรรมในดา้นชูส้าว 

                        1.เชิญผูป้กครองมาพบ 

                        2.ถา้มีปัญหาถึงตั้งครรภ ์ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา 

การก่อเหตุทะเลาะววิาท (ทั้งในและนอกสถานท่ี) 

                      1.ตดัคะแนนความพฤติ 70 คะแนน 

                     2.แจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา หวัหนา้แผก รับทาบ 

                     3.ส่งหนงัสือเชิญผูป่กครองมารับทราบท่ีโรงเรียน 

                    4. ท าทณัฑ ์พกัการเรียน 7 วนั ควบคุมความประพฤติกวา่จะดีข้ึน 

การประพฤติตวัไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 

แสดงกิริยา วาจา เช่น เสพของมือเมา เล่นการพนนั ทะเลวิวาท (ยกเวน้เร่ืองยาเสพติดใหพ้น้สภาพการ

เป็นนกัเรียน นกัศึกษา) 

                  1.ตดัคะแนนความประพฤติ 70 คะแนน 
                    2.แจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา หวัหนา้แผก รับทราบ 

                    3.ส่งหนงัเชิญผเูปกครองมารับทราบท่ีโรงเรียน 

                    4.ท าทณัฑบ์น พกัการเรียน 7วนั ควบคุมความประพฤติกวา่จะดีข้ึน 

การกระท าท่ีสร้างคงวามเส่ือมเสียช่อเสียใหก้บัโรงเรียน 

สารเสพติด เมสุรา ทะเลววิาท คา้ประเวณี (กรณีข้ึนศาลหรือโรงพกั) 

                   1.แจง้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา หวัหนา้แผก รับทราบ 

                   2. ส่งหนงัสือเชิญผูป้กครองมารับทราบท่ีโรงเรียน 

                   3.เขา้คณะกรรมการการโรงเรียนพจิารณา 

การแจง้ของหายและการพบส่ิงของมีค่าท่ีไม่ใช่ของตวัเองในสถานศึกษา 

                    1.เม่ือส่ิงของมีค่า หรือเก็บส่ิงของนั้นไดใ้หแ้จง้อาจารยท์ราบทนัที เพ่ือด าเนินการแจง้ประกาศหาส่ิงของ

นั้น 

                    2.เม่ือพบส่ิงของมีค่า หรือเก็บส่ิงของนั้นไดใ้หแ้จง้อาจารยง์านวนิยันกัศึกษาเพื่อแจง้ประกาศหาเจา้ของ

ต่อไป 

                   3.ผูท่ี้เก็บส่ิงของไดแ้ลว้  แจง้อาจารยง์านวนิยันกัศึกษา  ประกาศเด็กศรี C-TECH มอบประกาศเกียรติคุณ

ให ้

การเยีย่มหรือมีผุป้กครองมาพบนกัเรียนนกัศึกษาในขณะเรียน 

                 1.ใหผู้ป้กครองติดต่อ ร ป ภ .หนา้โรงเรียน พร้อมแสดงบตัรประจ าตวั 



                  2.บอกช่ือนกัเรียน นกัศึกษา ระดบัชั้น แผก ท่ีตอ้งการพบ เพ่ือตามนกัเรียนนกัศึกษาใหม้าพบท่ีส านกังาน

อ านวยการ 

การแสดงความเคารพ 

                  1.เม่ือนกัเรียน  นกัศึกษาพบอาจารยใ์หแ้สดงความเคารพ ไหวทุ้กคร้ัง พร้อมกล่าวค าสวสัดี 

                  2.เม่ือนกัเรียน นกัศึกษา เดินผา่น ครู-อาจารย ์ควรเดินในลกัษณะนอบนอ้ม(คอมตวัแลว้เดินผา่น) 

                  3.หากมีอาจารยท่์านเดินตามหลงั เม่ือทราบ ควรหยดุ ใหอ้าจารยผ์า่นไปก่อน 

 

 

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา 

1.เคร่ืองแบบของนกัเรียนชาย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

1.1 เส้ือ 

    เส้ือตวัใน          -ใชผ้า้โทเรสีขาว (ไม่ใชผ้า้มนั ผา้เน้ือหยาบหรือลวดลายในตวั) 

- เป็นเส้ือเช้ิตคอตั้ง แขนเส้ือสั้น ไม่มีจีบ ไม่สั้นหรือยาวเกินไปปลายแขนตรง 

- ดา้นหนา้ผา่อกตลอด ติดกระดุมเมด็สีขาว จ านวน 5 เม็ด เส้ือไม่ยาวหรือฟิตจนเกินไป   

   สอดชายเส้ือไวใ้นกางเกง 

- ผกูเนคไท ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

                       -ไม่มีตรายีห่้อหรือร้านใด ๆ ติดอยูท่ี่ตวัเส้ือ 

    เส้ือตวันอก    - ใชผ้า้สีเทาด า 

- เป็นเส้ือสูท คอเช้ิต แขนยาว มีกระเป๋าบนขา้งซา้ย และกระเป๋าเจาะดา้นขา้งทั้ง 2 ขา้ง   

- ดา้นหนา้ผา่อกตลอด ติดกระดูมเมด็สีด า จ  านวน 5 เม็ด เส้ือไม่ยาวหรือไม่ฟิต

จนเกินไป 

- ติดสัญลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีหนา้อกดา้นซา้ยมือ ใตก้ระดูมเส้ือดา้นบน 1 น้ิว 

        1.2 กางเกง        - ผา้สีเทาด า แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูกวา้ง 1 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร                                                                                        

จ  านวน 6 หูส าหรับสอดเขม็ขดัขายาวเพียงขอ้เทา้เม่ือยนืตรง  

             ปลายขาพบัปลายเขา้ขา้งในกวา้ง 5 เซนติเมตร ปลายขากวา้งวดัโดยรอบไม่เกิน 45        

เซนติเมตร    ดา้นขา้ง  ล าตวัมีกระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ 1 ใบ ดา้นหลงัมีกระเป๋า   เจาะ 1 

ใบ 

         1.3 เนคไท     - ผา้สีเทาด า ผกูใหสู้งติดคอ เนคไทไม่สั้นหรือยาวเกินไป (ควรใหป้ลายเนคไทอยูบ่ริเวณ

ขอบ กางเกง) ตดัปลายแหลมขนาดกวา้งประมาณ 8 เซนติเมตร 

                  - ติดเขม็กลดัสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 



1.4 เขม็ขดั       - หวัเขม็ขดัเป็นโลหะเงิน  

1.5 รองเทา้     - ใส่รองเทา้หนงัสีด า ผกูเชือก หุม้ส้น ไม่มีลวดลาย ใชไ้ดก้บัชุดปกติ และชุดฝึกงาน 

                         - รองเทา้ผา้ใบเป็นสีด า ผกูเชือก ใชก้บัเคร่องแบบชุดพละ  

                         - หา้มใส่รองเทา้หนงักบัหรือผดิประเภท มีลวดลาย ไม่มีส่ิงประดบับนรองเทา้ 

2. เคร่ืองแบบของนกัเรียนหญิง หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

2.1 เส้ือ 

เส้ือตวัใน  – ใชผ้า้โทเรสีขาว แบบคอเช้ิต ไม่หนา หรือบางเกินไปแบบโรงเรียนก าหนด 

- แขนเส้ือยาว ไม่มีจีบ กระดุมเมด็สีขาว ดา้นหนา้ผา่ตลอด 

-ใส่เส้ือซบัในสีขาวหรือสีเน้ือ (สีอ่ืนหา้มใส่) 

- ไม่ปล่อยชายเส้ือออกมานอกกระโปรง หรือปิดทบับริเวณเขม็ขดั 

เส้ือตวันอก – ใชผ้า้สีเทาด า (ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด) เป็นเส้ือกัก๊ไม่มีแขนติดกระดุมสีด า 4 เมด็ มี

กระเป๋า 2 ขา้ง ติดสัญลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีหนา้อกดา้นซ้าย 

2.2 กระโปรง          – ผา้สีเทาด า เป็นจีบรองตวัไม่มีเกล็ด ติดซิบดา้นหลงัและขอบกระโปรงกวา้ง 1 น้ิว ขอบ

กระโปรงไม่ต ่ากวา่ระดบัสะดือ 

- กระโปรงไม่ส้นหรือยาวเกินไป ชายกระโปรงสูงจากหวัเข่าไม่เกิน 5 เวนติเมตร และยาวจากหวัเข่าไม่เกิน 

5 เวนติเมตร 

2.3 เนคไท – ผา้สีเทาด า ผกูใหสู้งติดคอ เนคไทไม่สั้นหรือยาวเกินไป (ควรใหป้ลายเนคไทอยูบ่ริเวณของ

กางเกง) ตดัปลายแหลมขนาดกวา้งประมาณ 8 เซนติเมตร 

- ติดเขม็กลดัตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 

2.4 เขม็ขดั – หวัเขม็ขดัเป็นโลหะเงิน สายสีด า มีตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 

2.5 รองเทา้ – เป็นรองเทา้หนงัหุม้ส้น สีขาว ไม่มีลวดลาย มีสายลดับนหนงัเทา้ พื้นรองเทา้ตนัตลอด 

- รองเทา้ผา้ใบตอ้งเป็นสีขาว ใชเ้ฉพาะวนัท่ีใส่ชุดพละเท่านั้น 

3. เคร่ืองแบบของนกัเรียนชาย หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

3.1 เส้ือ  

เส้ือตวัใน- ใชผ้า้โทเรสีขาว (ไม่ใชผ้า้มนั ผา้เน้ือหยาบ หรือลวดลายในตวั) 

- เป็นเส้ือเช้ิตคอตั้ง แขนเส้ือสั้น ไม่มีจีบ ไม่สั้นหรือยาวเกินไป ปลายแขนตรง 

- ดา้นหนา้ผา่อกตลอด ติดกระดุมเมด็สีขาว เส้ือไม่ยาวหรือฟิตจนเกินไป 
 

 

 



เคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  เคร่ืองแบบนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 

2.1 เคร่ืองแบบนกัเรียนชาย 

- เส้ือ  เช้ิตแขนสั้นสีขาวดา้นหนา้ผา่อกติดกระดุมสีขาวเส้ือไม่สั้นหรือฟิต  

   จนเกินไปผกูเน็ทไทตามสีของแต่ละแผนก ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

- กางเกง สีกางเกงตามสีของแต่ละแผนกตามท่ีโรงเรียนก าหนด เป็นแบบ 

   สากล ไม่รัดรูป ดา้นขา้งมีกระเป๋าทั้ง  2  ขา้ง 

- เขม็ขดั  หวัเขม็ขดัเป็นโลโกข้องโรงเรียน  สายสีด า 

- ถุงเทา้ รองเทา้ ถุงเทา้สีด าเท่านั้น รองเทา้หนงัสีด า หรือผา้ใบท่ีมีสายผกู 

  รองเทา้เท่านั้นหา้มมีลวดลายใดๆบนรองเทา้ 

2.2 เคร่ืองแบบนกัเรียนชาย  เส้ือช็อป 

- เส้ือช็อป ตามสีของแต่ละแผนก ท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ไม่สั้นไม่รัดรูปจน 

   เกินไป มีกระเป๋าติดท่ีดา้นล่างของเส้ือช็อปทั้ง  2  ขา้ง  มีกระเป๋าติดโลโก ้

   ของโรงเรียนอยูบ่นเส้ือช็อปดา้นซา้ยมือ  ติดกระดุม  5  เมด็  ตามสีเส้ือ 



- กางเกง สีกางเกงตามสีของแต่ละแผนกตามท่ีโรงเรียนก าหนด เป็นแบบ 

   สากล ไม่รัดรูป ดา้นขา้งมีกระเป๋าทั้ง  2  ขา้ง 

- เขม็ขดั  หวัเขม็ขดัเป็นโลโกข้องโรงเรียน  สายสีด า 

- ถุงเทา้รองเทา้  ถุงเทา้สีด าเท่านั้น รองเทา้หนงัสีด าหรือผา้ใบท่ีมีสายผกู 

   รองเทา้เท่านั้นหา้มมีลวดลายใดๆบนรองเทา้ 

เคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เคร่ืองแบบนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

3.1  เคร่ืองแบบนกัศึกษาหญิง ชุดสูท ( ใส่เฉพาะวนัพุธ ) 

- เส้ือตวัใน  เป็นเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไม่หนาหรือบางจนเกินไปตามแบบท่ี 

  โรงเรียนก าหนด  ผกูเน็ทไทของโรงเรียนก าหนด ไม่ปล่อยชายเส้ือออก 

  นอกกระโปรง 

- เส้ือตวันอก  เป็นชุดสูทสีกรมท่า  ตามแบบโรงเรียนก าหนด มีกระเป๋า 

   ดา้นขา้ง  2  ขา้ง ติดสัญลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีหนา้อกซา้ย  ชุดเส้ือไม่สั้น 



   หรือลดัจนเกินไป 

-  กระโปรง เป็นสีกรมท่าเหมือนชุดสูท  ผา่หลงั ซา้ยทบัขวา  ชายกระโปรง 

   ยาวเสมอเข่าเท่านั้น 

-  รองเทา้ คทัชูสีด าส้นสูงไม่เกิน  2 น้ิว  รองเทา้เรียบไม่มีลวดลายและ 

    เคร่ืองประดบัใด ๆ 

3.2  เคร่ืองแบบนกัศึกษาหญิง 

-  เส้ือ  เส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายไม่รัดรูปมีกระดุมสีขาวผา่หนา้ 

- กระโปรง สีกรมท่าหรือสีด า ผา่หลงั ซา้ยทบัขวา  ชายกระโปรงยาวเสมอ 

   เข่าเท่านั้น 

- เขม็ขดั  หวัเขม็ขดัเป็นโลโกข้องโรงเรียน  สายสีด า 

- รองเทา้ คทัชูสีด าส้นสูงไม่เกิน  2 น้ิว  รองเทา้เรียบไม่มีลวดลายและ 

   เคร่ืองประดบัใด ๆ 

3.3  เคร่ืองแบบนกัศึกษาชาย ( ชุดสูท ) 

- เส้ือตวัใน  เช้ิตสีขาวแขนยาว  ไม่มีลวดลายกระดุมสีขาว 

- เส้ือสูท  เป็นสูทสีกรมท่าตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดมีกระเป๋าดา้นบนซา้ย 

   ติดสัญลกัษณ์ของโรงเรียน  ดา้นหนา้ผา่อก สูทไม่ยาวหรือฟิตจนเกินไป 

- กางเกง  เป็นผา้สีกรมท่าเหมือนชุดสูท  แบบสากล  ไม่รัดรูปดา้นขา้งมี 

   กระเป๋าทั้ง  2  ขา้ง   

- เขม็ขดั  หวัเขม็ขดัเป็นโลโกข้องโรงเรียน  สายสีด า 

-ถุงเทา้รองเทา้ ถุงเทา้สีด าเท่านั้น รองเทา้หนงัสีด า หรือผา้ใบท่ีมีสายผกู 

  รองเทา้เท่านั้นหา้มมีลวดลายใดๆบนรองเทา้ 

 



เคร่ืองแบบนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เคร่ืองแบบนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 

  4.1  เคร่ืองแบบนกัศึกษาชาย 

-  เส้ือ  เช้ิตแขนยาวสีขาวดา้นหนา้ผา่อกติดกระดุมสีขาวเส้ือไม่สั้นหรือฟิต 

   จนเกินไปผกูเน็ทไทตามสีของแต่ละแผนก ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

- กางเกง สีกางเกงตามสีของแต่ละแผนกตามท่ีโรงเรียนก าหนด เป็นแบบ 

   สากล ไม่รัดรูป ดา้นขา้งมีกระเป๋าทั้ง  2  ขา้ง 

- เขม็ขดั  หวัเขม็ขดัเป็นโลโกข้องโรงเรียน  สายสีด า 

- ถุงเทา้รองเทา้   ถุงเทา้สีด าเท่านั้น รองเทา้หนงัสีด า หรือผา้ใบท่ีมีสายผกู 

  รองเทา้เท่านั้นหา้มมีลวดลายใดๆบนรองเทา้ 

  4.2  เคร่ืองแบบนกัศึกษาชาย  เส้ือช็อป 

-  เส้ือช็อป  ตามสีของแต่ละแผนกท่ีโรงเรียนก าหนดไวไ้ม่สั้นไม่รัดรูปจน 

เกิดไป  มีกระเป๋าติดท่ีดา้นล่างของเส้ือช็อปทั้ง  2 ขา้ง  มีกระเป๋าติดโลโก ้ 



ของโรงเรียนอยูบ่นเส้ือช็อปดา้นซา้ยมือ  ติดกระดุม  5  เม็ดตามสีเส้ือ ปก 

ติดสีตามแผนกท่ีนกัศึกษาเรียนอยู ่

-  กางเกง สีกางเกงตามสีของแต่ละแผนกตามท่ีโรงเรียนก าหนด เป็นแบบ 

   สากล ไม่รัดรูป ดา้นขา้งมีกระเป๋าทั้ง  2  ขา้ง 

- เขม็ขดั  หวัเขม็ขดัเป็นโลโกข้องโรงเรียน  สายสีด า 

- ถุงเทา้ รองเทา้หนงัสีด า หรือผา้ใบท่ีมีสายผกูรองเทา้เท่านั้นหา้มมีลวดลาย 

  ใดๆบนรองเทา้ 

 

เคร่ืองแบบนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5    ชุดพละศึกษา 

   - ระดบั ปวช. เส้ือสีแสดแขนสั้นมีโลโกติ้ดท่ีหนา้อกซา้ย         

           - ระดบั ปวส. เส้ือสีน ้าเงินแขนสั้นมีโลโกติ้ดท่ีหนา้อกซา้ย 

   - กางเกงวอร์มสีด า หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย 

   - รองเทา้ผา้ใบสีขาว มีสายผกู หา้มมีลวดลายใด ๆ บนรองเทา้ 

ชุดพละของนักศึกษาระดับ ปวช และ ปวส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6    ทรงผมของนกัเรียนนกัศึกษา 

 6.1 ทรงผมนกัเรียนชายระดบั  ปวช. 

  - ทรงผมรองทรงสูงเท่านั้น ไม่มีจอน ผมดา้นหลงัและดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้น ไถข้ึน  

ผมดา้นหนา้ยาวไดไ้ม่เกิน 5 เซนติเมตร หา้มท าสีผม หรือใส่เจลท าผมทรงตั้ง 

 6.2 ทรงผมนกัศึกษาชาย ระดบั  ปวส. 

  - ใหไ้วล้ากไซรไดไ้ม่เกินคอเส้ือ ดา้นขา้งเปิดทั้ง 2 ดา้น หา้มท าสีผม และยอ้มผม 

หา้มใส่เจลท าผมทรงตั้ง 

6.3 ทรงผมนกัเรียนนกัศึกษาหญิง  ระดบั  ปวช.  และ  ปวส. 



 - หา้มดดัผมและท าสีผมโดยเด็ดขาด ถา้ผมยาวตอ้งรวบผมใหเ้รียบร้อย  

ทรงผมนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  ประเภทวิชาพาณชิยกรรม และอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงผมนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ และอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงผมนักเรียนหญงิ  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวทิยาลยัทคโนโลยชีนะพลขันธ์ นครราชสีมา 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา 

อาศยัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา ในสถานศึกษา 

พ.ศ. 2534 ขอ้ 14 วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา จึงวางหลกัเกณฑแ์ละการตดัคะแนนความ

ประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา ดงัน้ี 

นกัเรียน นกัศึกษา ทุกคนจะตอ้งมีความประพฤติในภาคเรียนหน่ึงๆ 100 คะแนน 

นกัเรียน นกัศึกษา ทุกคนจะตอ้งมีคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 10 คะแนน ใหว้า่กล่าวตกัเตือน 20 คะแนน 

ส่งหนงัสือแจง้ผูป้กครอง 40 คะแนน ส่งหนงัสือเชิญผูป้กครองมาพบ 

นกัเรียน นกัศึกษาคนใด ถูกตดัคะแนนความประพฤติ รวม 70 คะแนน ใหส่้งพกัการเรียนภาคเรียนนั้นๆ เป็น

เวลา3-7 วนั โดยอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยง์านวนิยัศึกษา (โดยนกัเรียนนกัศึกษาตอ้งมาโรงเรียนตามปกติ

ทุกวนัและใหม้ารายงานท่ีงานวนิยันกัศึกษา) 

ถา้ถูกตดัคะแนนรวมทั้งส้ิน 100 คะแนน ต่อ 1 ภาคเรียน ใหเ้ขา้คณะกรรมการงานวนิยันกัศึกษาพิจารณาเป็น

กรณีต่อไป 

1.ความประพฤติผดิท่ีตอ้งลงโทษใหค้ดัช่ือออกหรือใหอ้อก 

- ขโมยทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือผูอ่ื้น โดยปรากฏหลกัฐานแน่ชดั 
- ท าลายทรัพยสิ์นของสถานศึกษา โดยเจตนาใหเ้กิดความเสียหาย 
- ซ่องสุมก่อกวนความสงบเรียบร้อย กระท าตนเป็นอนัธพาล 
- ประพฤติศีลธรรมร้ายแรง 
- ตอ้งคดีอาญาและตอ้งตดัสินลงโทษจ าคุก 
- ติดยาเสพติดให้โทษ 
- ขาดเรียนติดต่อกนัเกิน 15 วนั โดยไม่แจง้เหตุผลใหส้ถานศึกษารับทราบโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
- ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถานศึกษาท าใหช่ื้อเสียงของสถานศึกษาเสียหายอยา่งร้ายแรง 
2.ความประพฤติท่ีตอ้งโทษ พกัการเรียน ท าทณัฑบ์น หรือตดัคะแนนความประพฤติ 

- ด่ืมสุราหรือของมึนเมาหรือติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
- เล่นการพนนั 
- มีอาวธุร้ายแรงไวใ้นครอบครอง 
- ลบหลู่ครู-อาจารย ์
- แอลบอา้งเอาช่ือของสถานศึกษาไปด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยมิไดรั้บอนุญาตเกิดความ

เสียหายกบัสถานศึกษา 
- ท าลายทรัพยสิ์นสาธารณะ 
3.อ านาจในการตดัคะแนนความประพฤติและการบนัทึก 



-เป็นครู-อาจารยใ์นสถานศึกษา มีอ านาจสั่งตดัคะแนนความประพฤติ นกัเรียน นกัศึกษา แต่ละคนท่ี

กระท าผดิไดไ้ม่เกินคร้ังละ5-100 คะแนนการตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 70คะแนนข้ึนไป ใหอ้ยูใ่น

การประชุมของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการดงัน้ี ผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายฯ หวัหนา้แผนก ฯลฯ 

4. ขอ้ปฏิบติัเม่ือมีการพิจารณาตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา 

- แจง้ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ผูน้ั้นทราบ 

- ส่งหนงัสือแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูป้กครองใหรั้บทราบ 

-เก็บหลกัฐานการรับทราบของผูป้กครองไว ้

มาตรการการลงโทษและตดัคะแนนความประพฤติ 

4.1 มาโรงเรียนสาย 

-มาสาย 5 คร้ัง  แจง้ผูป้กครองนกัเรียน 

-มาสาย 10 คร้ัง  เชิญผูป้กครองมาพบ ท าทณัฑบ์นและซ่อมกิจกรรมเขา้แถวในช่วงภาคเรียนนั้นๆ 

นกัเรียน นกัศึกษาจึงจะผา่นกิจกรรมของโรงเรียน 

4.2 การปฏิบติัตนในโรงเรียน 

-รบกวนผูอ่ื้น                                                     ตดัคะแนน 10 คะแนน 

-น าอาหารเขา้มารับประทานในชั้นเรียน           ตดัคะแนน 10 คะแนน 

-ไม่ท าความสะอาดในชั้นเรียน         ตดัคะแนน 10 คะแนน  

-ท าร้ายขีดเขียน หรือ อ่ืนๆ          ตดัคะแนน 10 คะแนน 

-ไม่ท าความเคารพครู-อาจารย ์         ตดัคะแนน 10 คะแนน 

-ขาดเรียนติดต่อกนั 7 วนั (แจง้ผูป้กครอง)     ตดัคะแนน 20 คะแนน 

-น าอาวธุท่ีผดิกฎหมายมาโรงเรียน         ตดัคะแนน 50 คะแนน 

 (เชิญผูป้กครอง) 

-แสดงกิริยาลบหลู่ครู-อาจารย ์        ตดัคะแนน 50 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง) 

4.3 การเสพส่ิงเสพติด                       

-สูบบุหร่ีเปิดเผยในโรงเรียน                   ตดัคะแนน 20 คะแนน 

-ด่ืมสุราทั้งภายในและภายนอก                ตดัคะแนน 40 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง) 

-เล่นการพนนัมัว่สุมอบายมุข                  ตดัคะแนน 40 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง)  



4.4 การเท่ียวกลางคืน 

-เท่ียวซ่อง ผูห้ญิงคา้ประเวณี                   ตดัคะแนน 40 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง) 

-เท่ียวบาร์ เธค ผบั สถานเริงรมย ์            ตดัคะแนน 40 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง) 

4.5 การประพฤติตวัไม่เหมาะสม 

-กระท าตนชูส้าว (เชิญผูป้กครอง 

-เขา้พิธีหมั้นหรือแต่งงานขณะศึกษา (เชิญผูป้กครอง) 

-ขณะศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงชูส้าว (เชิญผูป้กครอง) 

-ปีการศึกษาน้ี อาจารยจ์ะออกตรวจตามบา้นพกัต่างๆ ถา้พบนกัศึกษาอยูก่นัเป็นคู่ๆ จะเชิญผูป้กครองมา

พบทั้งสองฝ่าย และตดัคะแนนความประพฤติอาจใหพ้น้การเป็นสภาพนกัเรียน 

4.6 การหยอกลอ้ ลกัขโมย เป็นนกัเลง 

-หยอกลอ้ไม่เหมาะสมกบักาลเทศะ             ตดัคะแนน 10 คะแนน 

-พยายามท าความผดิโดยโตเ้ถียง                  ตดัคะแนน 40 คะแนน     (เชิญผูป้กครอง) 

-ก่อความไม่สงบ ทะเลาะววิาท                    ตดัคะแนน 50 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง พกัการเรียน) 

-เป็นตวัก่อเหตุความไม่สงบ                      ตดัคะแนน 100 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง คดัช่ืออก 

-ลกัขโมยท าลายทรัพยสิ์น                         ตดัคะแนน 100 คะแนน 

(เชิญผูป้กครอง คดัช่ืออก) 

-ท าตวัเป็นนกัเลง อนัธพาล                                    ตดัคะแนน 100 คะแนน 

เชิญผูป้กครอง คดัช่ืออก) 

4.7 การแต่งกาย 

-ไม่แต่งกายเรียบร้อยก่อนเขา้หอ้งเรียน            ตดัคะแนน 5 คะแนน 

-ไม่แต่งกายชุดฝึกงานเขา้โรงงาน       ตดัคะแนน 5 คะแนน 

- แต่งกายผดิระเบียบ                                               ตดัคะแนน 5 คะแนน 

-ไม่แต่งกายชุดพละเขา้เรียน                                    ตดัคะแนน 5 คะแนน 

4.8 การปฏิบติัในโรงเรียน 

-ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต         ตดัคะแนน 5 คะแนน 



-หยบิฉวยอุปกรณ์ในหอ้งเรียนโดยไม่มีใบยมื      ตดัคะแนน 10 คะแนน  

-หนีหลงัโรงเรียน (มุดร้ัว)                          ตดัคะแนน 20 คะแนน 

         -เขา้หลงัโรงเรียน                         

-ถือวสิาสะใชเ้คร่ืองจกัรกลโดยพลการ    ตดัคะแนน 20 คะแนน 

ย ัว่ยกุ่อเหตุทะเลาะววิาทขณะฝึกงาน(เชิญผูป้กครอง)  ตดัคะแนน 50 คะแนน 

ท าลายทรัพยสิ์นของโรงฝึกงาน(เชิญผูป้กครอง)  ตดัคะแนน 50 คะแนน 

4.9 การใชย้านพาหนะ 

ไม่สวมหมวกกนัน็อคมาโรงเรียน  ไม่ใหเ้ขา้โรงเรียน 

ไม่น ายานพานะจอดท่ีก าหนด  ตดัคะแนน 5 คะแนน 

แสดงกิริยากา้วร้าวต่อ ร.ป.ภ.  ตดัคะแนน  20  คะแนน 

ขโมยอะไหล่รถผูอ่ื้น(เชิญผูป้กครอง)   

4.10การใชบ้ตัรประจ าตวันกัศึกษา 

ใชบ้ตัรประจ าตวันกัศึกษาของผูอ่ื้น  ตดัคะแนน 5 คะแนน 

ไม่แขวนบตัรนกัศึกษา  ตดัคะแนน 5 คะแนน 

อา้งบตัรประจ าตวัของผูอ่ื้น(กระท าผดิ)  (เชิญผูป้กครอง)   ตดัคะแนน 40 คะแนน 

 

     หนงัสือแจง้เชิญผูป้กครอง  ใหผู้แ้กครองส่งคืนท่ีงานวินยันกัศึกษาดา้ยบนัทึกการตดัคะแนน ความ

ประพฤติหรือการลงโทษไวเ้ป็นหลกัฐานโดยครูอาจารยง์านวนิยันกัศึกษารวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน  เพื่อ

ยนืยนัการกระท าผดิคร้ังต่อไปในการตดัสินและติดตามประเมินผลการลงโทษ  จนนกัเรียน นกัศึกษาเรียน

จบหลกัสูตร 

5.การพิจารณาสั่งตดัคะแนนแต่ละคร้ังใหจ้ดัท าเอกสารข้ึนดงัน้ี 

แจง้ใหน้กัเรียน นกัศึกษาทราบ                 แจง้หวัหนา้แผนกวชิา 

แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษา 

เก็บหลกัฐานของฝ่ายวินยัและความประพฤติ 

     โดยหลกัฐานต่าง ๆ จะไปถึงหวัหนา้แผนก อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยงานวินยันกัศึกษาจะจดัส่งหนงัสือ

รับทราบ เม่ือนกัเรียน นกัศึกษากระท าผดิระเบียบ 20 คะแนนข้ึนไป 

6.ระดบัเกณฑก์ารตดัคะแนน  ความประพฤติของนกัเรียน นกัศึกษา มีดงัน้ี 

ถูกตดัคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน แจง้ผูป้กครองใหรั้บทราบ 

ถูกตดัคะแนนความประพฤติ 40-70 คะแนน เชิญผูป้กครองใหม้าพบท าทณัฑบ์น 



ถูกตดัคะแนนความประพฤติ 70 คะแนน เชิญผูป้กครองใหม้าพบท าทณัฑบ์น พกัการเรียน 3-7 วนั 

ถูกตดัคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน เขา้คณะกรรมการปกครองพิจารณาเป็นกรณี พน้สภาพการ

เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ของโรงเรียนเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ 

7.การส่งเสริมการท าความดีของนกัเรียน นกัศึกษา มีดงัน้ี 

นกัเรียน นกัศึกษา ไม่ขาดเรียน และไม่ถูดตดัคะแนนความประพฤติเลย 

เป็นนกัเรียน นกัศึกษาเรียนดี มีกิริยามารยาทดี มีสัมมาคารวะต่ออาจารย ์

ช่วยเหลือผูอ่ื้น เก็บส่ิงของไดแ้ลว้คืนเจา้ของ 

                                        

ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
 

1.ผูใ้ชจ้ะตอ้งปฏิบติัตามกฎของหอ้งสมุดของอยา่งเคร่งครัด 

2.แต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบของวทิยาลยั 

3.ไม่ส่งเสียดงัรบกวนผูอ่ื้นในบริเวณห้องสมุด 

4.ไม่น าอาหาร เคร่ืองด่ืน ของขบเค้ียวทุกชนิมารับประทานในหอ้งสมุด 

5.หา้มน าหนงัสือไม่ใชข้องห้องสมุดเขา้ไปในห้องสมุด กระเป๋า  หนงัสือและส่ิงของอ่ืนๆ ใหว้างไวท่ี้ชั้น

ดา้นหนา้ของห้องสมุดจดัไวใ้ห้ 

6.เวลานัง่อ่านหนงัสือโปรดยกเกา้อ้ีออกจากท่ีเบาๆ และก่อนจะลุกตอ้งเล่ือนเกา้อ้ี  เขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

7.ใชห้นงัสือของหอ้งสมุดอยา่งระมดัระวงัและพยายามเก็บหนงัท่ีใชเ้ก็บเขา้ท่ีให้เรียนร้อย 

8.การยมืตอ้งเขา้คิวตามระดบัก่อนหลงั 

9.ก่อนออกจากห้องสมุดควรใหเ้จา้หนา้ท่ี ท่ีประตูตรวจดูส่ิงของของท่าน 

10.การน าหนงัสือท่ียมืไปแลว้มาส่งคือหอ้งสมุดให้ตรงก าหนดเวลา และถา้ใชห้นงัสือเสร็จก่อนก าหนดควร

น ามาคือทนัท่ีท่ีใชเ้สร็จ เพื่อหนงัสือจะไดถึ้งมือผูใ้ชต่้อไป โดยรวดเร็วข้ึน 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 

 
1.ลงบนัทึกประจ าวนั 

2.แจง้อาการโรคการแพย้าใหอ้าจารยพ์ยาบาลทราบทุกคร้ัง 

3.การจ่ายยา-ท าแผล จ านวนท่ีจ่ายยาจะครอบคลุม  ภายใน 1 วนั หรือท าแผล 1คร้ัง (หรือดูตามอาการ) 

4.กรณีฉุกเฉินจะด าเนินการยา้ยเขา้ไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลใกลเ้คียงทางวทิยาลยัมีบริการรถน าส่ง

โรงพยาบาลพร้อมอาจารยฝ่์ายวนิยัหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา (ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการรักษา  นกัศึกษาตอ้งเป็นผู ้

ช าระเอง) 

5.กรณีอุบติัเหตุ ทางวทิยาลยัมีสวสัดิการโดยท าประกนัหมู่ใหน้กัเรียนนกัศึกษาทุกคน (วงเงินประกนัไม่เกิน  

5,000 บาท) 

6.กรณีตอ้งนอนสังเกตอาการจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากอาจารยแ์ผกธุรกิจพยาบาลก าหนดเวลาสังเกต

อาการไม่เกิน 2-3 ชัง่โมง ถา้อาการยงัไม่ดีข้ึน จะด าเนินการยา้ยเขา้รักษาในโรงพยาบาลต่อไป โดยมีอาจารย์

ท่ีปรึกษาหรืออาจารยป์ระจ าวชิา (ขณะเซ็นรับทราบ) 

นกัศึกษาสามารถใชบ้ริการบตัร 30 สิบบาท ไดโ้ดยต่อด าเนินเปล่ียนบตัรชัว่คราว ท่ีแผนธุรกิจพยาบาล  

ระยะเวลาด าเนินการ (1 เดือน)โดยเตรียม หลกัฐานดงัน้ี 

1.ส าเนาบตัรประชาชน 1ใบ 

2.ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือนกัเรียนนกัศึกษา 1 ใบ 

3.ส าเนาบตัร 30 บาทจริง 1ชุด รับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขันธ์  นครราชสีมา 

ว่าด้วยการออกฝึกงานงานของนักศึกษา 

  เพื่อใหก้ารออกฝึกงานของนกัศึกษาในสายวชิาชีพ มีแนวทางปฏิบติัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  เกิดทกัษะ

ในการเรียนรู้  และเสริมสร้างประสบการณ์จริง  จึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบการออกฝึกงานของนกัศึกษา 

พ.ศ.2555 ดงัต่อไปน้ี 

            นกัศึกษาท่ีออกฝึกงาน  จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 

2.เขา้รวมกิจกรรมวทิยาลยั 

2.1 กิจกรรมชมรมไม่ต ่ากวา่ 20 คร้ัง 

2.2 กิจกรรมตามท่ีทางวทิยาลยัจดัข้ึน 

3.มีความประพฤติเรียบร้อยอยูใ่นกฎระเบียบของวทิยาลยั 

4.ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ 

4.1อาจารยท่ี์ปรึกษา 

4.2หวัหนา้สาขาวชิา 

4.3หวัหนา้งานปกครอง 

4.4หวัหนา้ศูนยป์ระสานนวยงานและการฝึกงาน 

5.ผา่นการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน 

การเลือกสถานทีฝึ่กงาน 

1.หวัสาขาวชิา  อาจารยจ์  าแผก  ศูนยป์ระสานหน่วงงานและการฝึกงาน จะเป็นผูเ้ลือกสถานท่ีฝึกงานท่ีเหมาะ

ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา 

2.กรณีนกัศึกษาหาท่ีฝึกงานเอง  จะตอ้งยืน่ค  าร้องก่อน 30 วนั เพื่อใหศู้นยป์ระสานฯ ไดพ้ิจารณาตามความ

เหมาะสม 

การปฏิบติัของนกัเรียนนกัศึกษาฝึกงาน 

1..แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของวทิยาลยั 

2.เขา้ปฏิบติังานก่อนเวลาอยา่งนอ้ย  25 นาที และเลิกงานตามเวลาท่ีก าหนด 

3.นกัเรียน นกัศึกษาตอ้งลงลายมือช่ือดอ้งตนเองในใบลงเวลาท่ีศูนยป์ระสานฯ จดัให ้และปฏิบติัตาม

ระเบียบสถานประกอบการ 

4.ตอ้งมีความส่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อเพื่อร่วมงานทุกระดบัชั้น และปฏิบติัตามระเบียบของสถาน

ประกอบการอยา่งเคร่งครัด 



  การนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน 

    การนิเทศนกัศึกษาฝึกงาน อยา่นอ้ย 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง โดย 

-ดูแลพฤติกรรมของนกัเรียนนกัศึกษา 

-ติดตามช่วยแกไ้ขปัญหา ท่ีนกัศึกษาไม่สามารถแกไ้ข 

-ติดตามดูแล ประสานงานกบัสถานประกอบการเพื่อร่วมกนัแกไ้ข 

 การประเมินผลการฝึกงาน 

   นกัเรียน  นกัศึกษาตอ้งมีเวลาฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80 ของระยะเวลาท าในสถานประกอบการ  จึงจะ

มีสิทธ์ิรับประเมินรายวชิาฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เพลงมาร์ชวทิยาลยั 

 

แสดงน า้เงนิคือใจของผองน้องพี ่

ดัง่ชีวภูีมิใจรักสถาบัน 

จากถิน่ใดรวมใจเราไว้ด้วยกนั 

ดงัเลือดเดยีวมั่นผูกพนัสัญญา 

แสดน า้เงนิ คือค ามั่นฉันน้องพี ่

สรรค์สร้างความดสีามัคคยืีนยง 

มุ่งก้าวไปด้วยใจอนัซ่ือตรง 

ศักดิ์ศรีด ารงคงไว้คู่....แสดน า้เงนิ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


