ค�ำน�ำ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง ตลอดจนผูท้ สี่ นใจได้ทราบข้อมูลเบือ้ งต้นของวิทยาลัยฯ อาทิ
ประวัตคิ วามเป็นมา ท�ำเนียบบุคลากร โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย ระเบียบวิทยาลัย เป็นต้น
อีกทั้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษาตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้รวบรวมข้อมูลส�ำคัญทีค่ รอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทีน่ กั เรียน นักศึกษาพึงทราบ
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีคุณค่า เป็นแนวทางการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์
แก่นักเรียน นักศึกษา อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการศึกษา และอนาคตได้เป็นอย่างดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เรื่อง

สารบัญ

หน้า
ประวัติและความเป็นมา
๓
ท�ำเนียบบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๑๓
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๗
ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๑
ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  นักศึกษา
และการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๗
แนวปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา ในงานที่เกี่ยวข้อง
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๓๙
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๔๕
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๕๓
- งานทะเบียน
๕๙
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
๗๑
ภาคผนวก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นสถานศึกษาสายอาชีพ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน ดูแลความประพฤติ ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ทุกคนสามารถ เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ได้ฝึกภาคปฏิบัติให้เกิดความช�ำนาญ เพื่อประกอบอาชีพได้ตามสาขาวิชาที่เรียน และสอดคล้อง
ต่อความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
คู่มือนักเรียน นักศึกษาเล่มนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาทุกคน ได้ทราบกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ขอให้นักเรียน นักศึกษาได้อ่านและ
ท�ำความเข้าใจให้ถ่องแท้ในทุกเรื่อง เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง จึงหวังว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างยิง่ และในโอกาสนีข้ ออวยพรให้นกั เรียน นักศึกษา
ทุกคนได้ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้อย่างมีความสุข ส�ำเร็จ การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความ
มุ่งหวังทุกประการ

นายวิทยา ตั่นยืนยง

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประวัติและความเป็นมา

← ประวัติและความเป็นมาของ ➢
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานีขึ้น ที่บริเวณ
ถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี โดยโรงเรียนการช่างสตรีปตั ตานีใช้อาคารของโรงเรียนเบญจมราชูทศิ
จังหวัดปัตตานี ในปีนนี้ ายสนัน่   สุมติ ร ด�ำรงต�ำแหน่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายสุชาติ  บุญยรัตน์พนั ธ์
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายเถียร  พรหมภัตต์ ด�ำรงต�ำแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกด�ำเนินการโดยส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ ด�ำรงต�ำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีปัตตานีคนแรก ซึ่งย้าย
มาจากโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช มีครูที่ท�ำการสอน ๒ คน คือ คุณครูขนิษฐ์  มโรหบุตร
ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีสงขลา และคุณครูสมพร   ประสพศุกร์ (หวานจิตต์) ได้รับ
การบรรจุใหม่
ปีการศึกษา ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดท�ำการสอนโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี
เปิดสอนเย็บปักถักร้อย งานฝีมือ ท�ำอาหาร ดอกไม้สด มีนักเรียนประมาณ ๖๐ - ๗๐ คน
ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ ๓๐ บาทต่อเดือน ครูประจ�ำชั้นเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
ให้เปิดสอน ๒ ระดับคือ ๑) ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร ๒ ปี (เทียบเท่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๒) ระดับมัธยมศึกษา
(แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร ๓ ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมปีที่ ๖) รับนักเรียนที่จบมัธยมปีที่ ๓
ครูใหญ่ไพจิตร  เศวตวรรณ อยู่ได้ ๑ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ครู ใ หญ่ โ รงเรี ย นการช่ า งสตรี น ครปฐม และเมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๘
กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางขนิษฐ์  มโรหบุตร ครูโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ครูใหญ่ และได้ด�ำรงต�ำแหน่งจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๒๒ รวมเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ทั้งสิ้น ๒๔ ปี
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาที่ดิน เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้สะบารัง
และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี โดยโรงเรียนช่างไม้สะบารัง ได้ที่ดินอยู่ตรงสี่แยกวงเวียน
หอนาฬิกา (ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีในปัจจุบัน) เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ และโรงเรียน
การช่างสตรีปัตตานีได้ที่ราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล (ที่ตั้งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีในปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ กรมอาชีวศึกษาได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
ซื้อที่ดินสร้างโรงเรียน เป็นเงิน ๓๕๑,๒๒๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
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ปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๐ ได้รบั งบประมาณเพือ่ ถมทีแ่ ละสร้างอาคารเรียน ลักษณะอาคารเรียน
ที่สร้างเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง และอาคารครัว ๑ หลัง แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานที่ใหม่ตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ สถานที่ใหม่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐ ถนนหนองจิก ต�ำบลสะบารัง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี ใ นปั จ จุ บั น ได้ เ ปิ ด สอนระดั บ มั ธ ยมอาชี ว ศึ ก ษาชั้ น สู ง และลดชั้ น เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับนักเรียนที่ส�ำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง ๑ หลัง
ปีการศึกษา ๒๕๐๘ โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ
ซึ่งมีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๕ ปี ได้เปิดแผนกวิชาต่าง ๆ คือ แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
๓ สาขา ได้แก่ ช่างเครื่องเคลือบดินเผา ช่างหนัง ช่างโลหะรูปพรรณรวมเรียกว่า แผนก
คหกรรมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือกเสริมสวยการท�ำดอกไม้แห้ง เย็บปักถักร้อยและอื่น ๆ
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณสร้างโรงหัตถกรรม ๑ หลัง ให้ใช้ในการเรียน
หัตถกรรม
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ งดรับนักเรียนในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และ
ปีที่ ๓ ลงตามล�ำดับ
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นเรือนไม้
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้สร้างอาคาร เรือนปฏิบัติการ ๑ หลัง
ปีการศึกษา ๒๕๑๑ รับนักเรียนชั้น ม.ศ.๓ เข้าเรียนชั้น ม.ศ.๔ สายอาชีพเพียงอย่างเดียว
ปีการศึกษา ๒๕๑๖ ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จากโรงเรี ย นการช่ า งสตรี ป ั ต ตานี เป็ น โรงเรี ย น
อาชีวศึกษาปัตตานี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖
ปีการศึกษา ๒๕๑๘ เริ่ ม ใช้ ห ลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘
มีหลักสูตร ๒ ปี (ม.ศ. ๔ และ ม.ศ. ๕)
ปีการศึกษา ๒๕๑๙ กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดแผนกวิชาพณิชยการอีก ๑ แผนกวิชา
และปีนี้ได้ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๒๐ เริ่ ม ใช้ ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๒๐ หลักสูตร ๓ ปี
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
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ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ โรงเรี ย นได้ รั บ งบประมาณสร้ า งอาคารตึ ก คหกรรมศาสตร์
เป็นอาคาร ๒ ชั้นเต็มตามโครงการ ๑ หลัง
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกู้
ของธนาคารโลกที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของเขตการศึกษา ๒ เขต ๔ จังหวัดภาคใต้เพื่อเป็น
ศูนย์กลาง ในการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานี และในจังหวัดใกล้เคียง
ที่อยู่ในระยะ ๑๕ กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษามอบหมายให้ นายพิเชษฐ์   คงทน ผู้อ�ำนวยการ
กองวิทยาลัยเทคนิค ขณะนั้น และเจ้าหน้าที่มาส�ำรวจพื้นที่และในที่สุดได้ด�ำเนินการปลูกสร้าง
ตึ ก ศู น ย์ ฝ ึ ก วิ ช าชี พ ปั ต ตานี แ ล้ ว เสร็ จ ในพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๔ โดยใช้ พื้ น ที่ ร ่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาปัตตานี
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตัง้ นางสาวรัตนา  รัตนโกมล ผูช้ ว่ ยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา ๒๕๒๒ กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เปิดสอน
สาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา ๑ ห้องเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๒๔ กรมอาชีวศึกษาได้ก�ำหนดให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๒๔ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ๓ ปี
ปีการศึกษา ๒๕๒๕ กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพิ่มอีก ๑ สาขา และได้ยกฐานะ
จากโรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๒๕
ปีการศึกษา ๒๕๒๖ กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ�ำนวน ๒ สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป    
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
และปฏิบัติการซึ่งเป็นอาคาร ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๒๗ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากกรมอาชี ว ศึ ก ษา
ให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม คือ
๑) ระดับ ปวช. เปิดสาขาวิชาศิลปะประยุกต์
๒) ระดับ ปวส. (พิเศษ) เปิดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยรับจากนักศึกษาที่ส�ำเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ
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๓) ระดับ ปวท. เปิดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ผ้าและเครื่องแต่งกาย
และ ๔) ระดับ ปวส. เปิดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ กรมอาชีวศึกษาได้มีค�ำสั่งย้าย นางสาวรัตนา  รัตนโกมล ไปด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี และแต่ ง ตั้ ง นางกั น ยา   อเนกชั ย
จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มาด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน
และปฏิบัติการ เป็นอาคาร ๔ ชั้น คือ อาคารคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน และได้รับงบประมาณ
สร้างโรงอาหาร และหอประชุมอีก ๑ หลัง
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสมจิตต์ กะระณา ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี ต ่ อ จาก นางกั น ยา อเนกชั ย ซึ่ ง ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง
ไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้งบประมาณสร้างอาคารแสดงและ
จ�ำหน่ายผลผลิต ๑ หลัง
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสินีนาฎ  ศิลปาจารย์ จากวิทยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี ต่ อ จาก
นางสมจิตต์  กะระณา ซึ่งได้รับค�ำสั่งย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษา
ระดับ ปวท. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร และเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม่ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยรับจากผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้เปิดท�ำการสอน ๓ หลักสูตร คือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
หลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ นางสิ นี น าฏ   ศิ ล ปาจารย์ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ไ ปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผู้เชี่ยวชาญกรมอาชีวศึกษา และแต่งตั้ง นางโกสุม  สุทธิสิงห์ มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จนเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้ง นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

7

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ กรมอาชีวศึกษามีค�ำสั่งให้ นางสาวถนอมศรี   รัฐบุตร ไปด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ช่วงนี้เป็นช่วงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาภายในอาคาร
และการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งได้แก่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียนแผนกวิชา
เลขานุการ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self - access learning) ห้องอินเตอร์เน็ต
มีห้องหมอภาษา ทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และปรับปรุงพัฒนาให้สามารถฟัง พูด
อ่าน เขียนภาษาไทย ได้ชัดเจนถูกต้อง ปรับปรุงเพิ่มสถานที่พักผ่อนและเพิ่มบรรยากาศให้ร่มรื่น
น่าอยู่ยิ่งขึ้น เปิดร้านจ�ำหน่ายอาหารกลางวันบุฟเฟต์ ชื่อร้าน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวัน
แก่บุคคลภายนอก ราคาคนละ ๔๙ บาท เป็นที่ฝึกงานของนักเรียน สาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มส่งเสริมการท�ำโรตีกรอบและ
น�้ำปรุงแกงส้มออกสู่ตลาด
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ กรมอาชีวศึกษามีค�ำสั่งให้ นางสงบ  พรหมจินดา จากวิทยาลัย
การอาชีพท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ กรมอาชีวศึกษามีค�ำสั่งให้ นางสงบ  พรหมจินดา ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ในช่วงนี้ธุรกิจโรตีกรอบได้รับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่า
ยึดเป็นอาชีพในโครงการส่งเสริมศิษย์เก่าประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมให้มีการแสดงดิเกร์ฮูลู
ของนักศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนไทย
รับถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (การประกวด
ดิเกร์ฮูลู) ในปี ๒๕๔๘ ช่วงนี้การรับนักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน
ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เกิ ด สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนใต้
วิทยาลัยฯ ต้องปรับลดการเรียนการสอนโดยไม่มีการเรียนการสอนในภาคบ่าย ชั่วโมงสุดท้าย
แต่ละวันเลิกเรียนไม่เกิน ๑๗.๐๐ น. มีผลกระทบด้านปริมาณผู้เรียน นักเรียนนอกพื้นที่ปัตตานี
เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไม่กล้ามาเรียนผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่น และส่งบุตรหลาน
ไปเรียนจังหวัดอื่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ กรมอาชีวศึกษามีค�ำสั่งให้ นางสาวพูลสุข  ธัชโอภาส จากวิทยาลัย
การอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี งานหลัก
ยุคนี้สานต่อโครงการดี ๆ ที่ผ่านมา เช่น พัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสาหกรรม โดยปรับปรุง
อาคารเก็บพัสดุท�ำเป็นโรงงานในโรงเรียนผลิตโรตีกรอบและผลิตภัณฑ์ตรา “ครัวอาชีวะ”
ออกจ� ำ หน่ า ยตลอดปี ปรั บ ปรุ ง ร้ า นอาหารเที ย นทองเป็ น ร้ า นอาหารฮาลาลต้ น แบบ
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เปิด R paradise Spa พัฒนาห้องเรียนตามสภาวการณ์ ในสาขาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรม
และบริการ สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและ
งานสนับสนุนการสอนขยายแผนกวิชาและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และ
ได้เกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) มี ค� ำ สั่ ง ให้
นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จังหวัดลพบุรี มาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) มี ค� ำ สั่ ง ให้
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา มาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
ศิลปกรรม

๑. ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมและ

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตก�ำลังคน กับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. บริ ห ารจั ด การวิ ช าชี พ สู ่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
๕. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรม พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อ การ
ประกอบอาชีพ
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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ปรัชญา
ทักษะเด่น   เน้นคุณธรรม   เลิศล�้ำวิชา   พัฒนาสังคม

อัตลักษณ์
สถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่ออาชีพ

อัตลักษณ์คุณธรรม
ซื่อสัตย์ตรงเวลา   รักษาวินัยดีเยี่ยม   เปี่ยมจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์
ทักษะอาชีพมาตรฐาน   ใฝ่ใจบริการตรงเวลา

จุดเน้น
สอนและพัฒนาอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ

จุดเด่น
ผลิตภัณฑ์ ตรา “ครัวอาชีวะ”

สีประจ�ำวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  สีฟ้า        

  ขาว

ดอกไม้ประจ�ำวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
10

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา
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เพลงมาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สามัคคี เรามีอุดมการณ์
มุ่งสร้างสรรค์ งานการศึกษา
ทักษะดี มีวิชาน�ำพาตน
คนพันธุ์อาชีวะ มีศักดิ์ศรี
รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ วัฒนธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชาวฟ้าขาวเป็นหนึ่งเดียว ความเกลียวกลม

ปัตตานี แดนดินคือถิ่นฐาน
ปณิธาน พัฒนาประชาชน
สร้างปัญญา อาชีพเราฝึกฝน
ให้เป็นคน มีความรู้คู่คุณธรรม
เกียรติเรามี รักษาไว้ให้งามล�้ำ
เป็นผู้น�ำท�ำดีศรีสังคม
ปัตตานี คนพันธุ์อาร์สง่าสม
เราชื่นชม รัก วอศ.ปัตตานี

■◆■◆■◆■

คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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12

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง

นายปรีชา  มณีรัตนโชติ
นางสุภาทิพย์  บุญภิรมย์

นางสาวธิรรัตน์  บุญหา
นางอรวี  ใจบันทัด

นางสาวปิยาภรณ์  ชาติบปุ ผาพันธ์

หัวหน้าคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นางสายันห์ ธรรมเจริญ

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางราตรี  อิสสระโชติ

นางราตรี  อิสสระโชติ
หัวหน้าคณะศิลปกรรม

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

นางสุนันทา  แก้วศรี

นางสุวรรณา  อรุณพันธุ์
หัวหน้าคณะคหกรรม

งานอาคารสถานที่

นายวิศิษฏ์  อรุณพันธุ์

นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ

นางสาวรุจิรา  บาเหาะ
หัวหน้าคณะบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม

งานพัสดุ

นางสาวนารนี  ดอเล๊าะ

นายชาคริต  สะแม

งานสื่อการเรียนการสอน

งานบัญชี

นางสิริญญา  ชูเชิด

นางมาเรียม  เจะมะ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานการเงิน

งานบุคลากร

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวัดผลและประเมินผล

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกาญจนา  ศิริบุญมี

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวรสสุคนธ์ หนังสือ

งานความร่วมมือ

งานข้อมูลสารสนเทศ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรายุ  เลี่ยนกัตวา

นายอัสฮารีย์  หะยีซ�ำซูดิน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

นางสาวสุภาภร  เลิศบุรุษ

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวปัทมา  วรรณลักษณ์

รองผู้อ�ำนวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางประกายแก้ว  ศุภอักษร

รองผู้อ�ำนวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

รองผู้อ�ำนวยการฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางศศิธร  อ่อนโพธิ์เตี้ย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ�ำเภอยะรัง

นางสาวอาอีเซาะห์  ปาโห๊ะ

นางสาวศันสนีย์  มะมิง

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวพิมญาดา  ทองหนูแดง

นางสาวสุมาลี  บุญรังษี

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานปกครอง

นายมานิต  เหล็มปาน

งานครูที่ปรึกษา

นางวัชรี  จ�ำเนียรสุข

นางศิริวรรณ  เพ็งสง

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รองผู้อ�ำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายโกวิทย์  นวลศรี

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

← แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ➢

ท�ำเนียบบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

← บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ➢
นายวิทยา
นางศศิธร
นางสาวปาริชาติ
นางประกายแก้ว
นายโกวิทย์

◆ ฝ่ายบริหาร ◆

ตั่นยืนยง
อ่อนโพธิ์เตี้ย
ธีระเสฏฐกุล
ศุภอักษร
นวลศรี

→ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

◆ ครูผู้สอน ◆

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ
นายมานิต
เหล็มปาน
นายปรีชา
มณีรัตนโชติ
นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์
นายฐิติพันธ์
นวลนิล
นางสาวรุจิรา
บาเหาะ
นางสาวภรณี
ไชยนรินทร์
นางสาวนาตยา ประสมศรี
นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์
นางสาวกนกวรรณ ค้าขึ้น
นางสาวธัญชนก นวลดี
Mrs. Ellen
M. Sorrosa

→ คณะบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม

ครู หัวหน้าภาควิชา
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานราชการ (ครู)
พนักงานราชการ (ครู)
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างชั่วคราว

       ■ ภาควิชาการบัญชี
นางซอลีฮะห์
อับดุบซาลาม ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ หัวหน้าภาควิชา
นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นางสิริญญา
ชูเชิด
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
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◆ ครูผู้สอน ◆

นางสุภาทิพย์
บุญภิรมย์
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
นางสาวนารนี ดอเล๊าะ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
นางศิริวรรณ
เพ็งสง
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ หนังสือ
ครู
นายณัฐชนน
น้านิรัติศัย
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
นางสาวสุมิตรา เจ๊ะอุมาร์
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
       ■ ภาควิชาการเลขานุการและการจัดการส�ำนักงาน
นางสาวสิตา
หมุดแหล๊ะ ครู   หัวหน้าภาควิชา
นางสาวจิรายุ
เลี่ยนกัตวา
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี
ครู
นางสาวพัดดาว ฉุ้นทิ้ง
พนักงานราชการ (ครู)
       ■ ภาควิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก
นางณัฐฐาพร ส�ำนักเหยา ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ หัวหน้าภาควิชา
นางอรวี
ใจบันทัด
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมาลี บุญรังษี
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา
แก้วศรี
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นางวัชรี
จ�ำเนียรสุข
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นายชาคริต
สะแม
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
นายวิศิษฏ์
อรุณพันธุ์
พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ
พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวลาวัลย์ แสงเขียว
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
       ■ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางมีโฉนด
สุปัตติ
ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ  หัวหน้าภาควิชา
นางสาวธิรรัตน์ บุญหา
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นายอัสฮารีย์
หะยีซ�ำซูดิน ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นายอิสมาแอ
จิใจ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
นางสาวปัทมา วรรณลักษณ์ ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
นางสาวธัญญรัตน์ นุ่นแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
15
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

◆ ครูผู้สอน ◆

→ คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

       ■ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นางสายันห์
ธรรมเจริญ ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ  หัวหน้าภาควิชา
นางมาเรียม
เจะมะ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวธารารัตน์ บุญทวิโรจน์ ครู
นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล
พนักงานราชการ (ครู)

→ คณะคหกรรม

       ■ ภาควิชาอาหารและโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหาร
นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ หัวหน้าภาควิชา
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง ครู
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวดีลา
เถาะ
พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณศิริ  สุนทรกุมาร  ครูอัตราจ้างชั่วคราว
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
       ■ ภาควิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
นางแวไมซาเราะ ราเหม
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าภาควิชา
นางสาวศันสนีย์ มะมิง
พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวซีตีแอเส๊าะ มูดอ
พนักงานราชการ (ครู)
นางสุนิสา
สิงห์โต
พนักงานราชการ (ครู)
       ■ ภาควิชาคหกรรม และบริหารงานคหกรรมศาสตร์
นางสุวรรณา
อรุณพันธุ์
ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ  หัวหน้าภาควิชา
นายวีระพงษ์
บรรจุสุวรรณ์ พนักงานราชการ (ครู)

→ คณะศิลปกรรม

       ■ ภาควิชาศิลปกรรม
นายฉัตรชัย
ธรรมรัตน์
นางราตรี
อิสสระโชติ
นางกรุณา
บุญธรรม
นายฮัสลี
นิฮะ
นายวรภัทร
ธุวสันติ
ือ นักเรียน นักศึกษา
16 คูวิท่มยาลั
ยอาชีวศึกษาปัตตานี

ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ หัวหน้าภาควิชา
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
ครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
พนักงานราชการ (ครู)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วย การลงโทษนักเรี ยน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผูบ้ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
ผูอ้ ำ� นวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือต�ำแหน่งทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระท�ำความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�ำความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�ำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ท�ำทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธรี นุ แรง หรือแบบกลัน่ แกล้ง หรือลงโทษ
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยค�ำนึงถึงอายุของนักเรียน นักศึกษา และความร้ายแรง
ของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนา
ทีจ่ ะแก้นสิ ยั ความประพฤติไม่ดขี องนักเรียน หรือนักศึกษา ให้รสู้ ำ� นึกในความผิด และปรับเปลีย่ น
ประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป  ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษามอบหมายให้เป็นผู้ที่มีอ�ำนาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
ข้อ ๗ ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียน นักศึกษากระท�ำความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การท�ำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หรือกรณีที่
ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือ
ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท�ำทัณฑ์บนให้ท�ำเป็นหนังสือ และเชิญ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท�ำทัณฑ์บนได้ด้วย
ข้อ ๙ การตั ด คะแนนความประพฤติ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ว ่ า ด้ ว ยการ
ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก�ำหนด และให้ท�ำบันทึก
ข้อมูลเป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษา
กระท�ำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ�ำนาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
          อดิศัย  โพธารามิก
      (นายอดิศัย  โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรี ยน – นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน – นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียน - นักศึกษา เพือ่ ให้เหมาะสม จึงอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน - นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงว่าด้วย
ความประพฤตินักเรียน - นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน - นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป บรรดาระเบียบค�ำสั่ง
ข้อบังคับอื่นใดที่ประกาศนี้ก�ำหนดไว้ หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักเรียน - นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายถึง ผู้ที่ก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“กระท�ำผิด” หมายความว่า การทีน่ กั เรียนหรือนักศึกษา ประพฤติฝา่ ฝืนระเบียบข้อบังคับ
ของสถานศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวง ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�ำความผิด โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๖ โทษที่จะลงโทษนักเรียน - นักศึกษา ที่กระท�ำผิดมี ๔ สถาน ดังนี้
๖.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๖.๒ ท�ำทัณฑ์บน
/๖.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ........
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๖.๓ ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล
๖.๔ ท�ำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนกั เรียนหรือนักศึกษากระท�ำความผิดทีไ่ ม่รา้ ยแรง
ข้อ ๘ การท�ำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่นักเรียน - นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน - นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียน - นักศึกษา หรือกรณี
ที่ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือ
ได้รับโทษตักเตือนแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรียน - นักศึกษา ให้พจิ ารณาระดับความผิดตาม
ความเหมาะสมแต่ละกรณีความผิดเป็นราย ๆ ไป โดยคะแนนความประพฤติในหนึ่งภาคเรียน
มี ๓๐ คะแนน
๙.๑ การตัดคะแนนแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
๙.๑.๑ ความผิดสถานหนักให้ตัดคะแนน ครั้งละ ๒๕ - ๓๐ คะแนน
๙.๑.๒ ความผิดสถานกลางให้ตัดคะแนน ครั้งละ ๑๕ - ๒๔ คะแนน
๙.๑.๓ ความผิดสถานเบาให้ตัดคะแนน ครั้งละ ๕ - ๑๔ คะแนน
๙.๒ ผลของการตัดคะแนน
๙.๒.๑ กรณี ถู ก ตั ด คะแนนรวมทั้ ง สิ้ น ๑๐ คะแนน ให้ ท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ตามทีว่ ทิ ยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ก�ำหนด จ�ำนวน ๘ ชัว่ โมง มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอลดโทษ
การตัดคะแนนความประพฤติเหลือกึ่งหนึ่ง
๙.๒.๒ กรณี ถู ก ตั ด คะแนนรวมทั้ ง สิ้ น ๑๕ คะแนน ให้ ท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ก�ำหนด จ�ำนวน ๑๒ ชั่วโมง มีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ขอลดโทษการตัดคะแนนความประพฤติเหลือกึ่งหนึ่ง
๙.๒.๓ กรณี ถู ก ตั ด คะแนนรวมทั้ ง สิ้ น ๒๐ คะแนน ให้ ท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ก�ำหนด จ�ำนวน ๑๖ ชั่วโมง มีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ขอลดโทษการตัดคะแนนความประพฤติเหลือกึ่งหนึ่ง
๙.๒.๔ กรณี ถู ก ตั ด คะแนนรวมทั้ ง สิ้ น ๒๕ คะแนน ให้ ท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ตามที่วิทยาลัยก�ำหนด จ�ำนวน ๒๐ ชั่วโมง มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอลดโทษการตัดคะแนน
ความประพฤติเหลือกึ่งหนึ่ง
/๙.๒.๕ กรณีถูกตัดคะแนน........
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๙.๒.๕ กรณี ถู ก ตั ด คะแนนรวมทั้ ง สิ้ น ๓๐ คะแนน ให้ ท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ตามทีว่ ทิ ยาลัยก�ำหนด จ�ำนวน ๒๔ ชัว่ โมง หรือพิจารณาให้ยา้ ยสถานศึกษาหรือให้ออก
๙.๓ กรณีถูกตัดคะแนนรวม ๑๕ คะแนนขึ้นไป ไม่มีสิทธิ์ยื่นค�ำร้องขอกู้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๙.๔ กรณีถูกตัดคะแนนรวม ๒๐ คะแนนขึ้นไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ไม่ออก
ใบรับรองความประพฤติ
๙.๕ กรณีถูกตัดคะแนนความประพฤติ รวม ๓๐ คะแนน นักเรียน ปวช. ให้ย้าย
สถานศึกษานักศึกษา ปวส. ให้ออก
ข้อ ๑๐ ความประพฤติที่ต้องลงโทษให้ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน
๑๐.๑ ท�ำลายทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา โดยเจตนาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๑๐.๒ มั่วสุม ก่อความไม่สงบเรียบร้อย กระท�ำตนเป็นอันธพาล
๑๐.๓ พกพาอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่สามารถ
ใช้ประทุษร้ายแก่ร่างกายอย่างอาวุธได้
๑๐.๔ ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาและการท�ำให้ชื่อเสียงของสถานศึกษาเสียหาย
อย่างร้ายแรง
๑๐.๕ โทษอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน - นักศึกษา เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ ความประพฤติที่ต้องลงโทษให้ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน
๑๑.๑ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย หรือสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา เช่น
เข้าไปในบ่อนการพนัน สถานบริการ
๑๑.๒ ดื่มสุรา หรือของมึนเมา จนครองสติไม่ได้
๑๑.๓ เสพยาเสพติด เสพสารระเหย หรือมีไว้ครอบครอง
๑๑.๔ ลบหลู่ครู - อาจารย์
๑๑.๕ เล่นการพนันหรือจัดให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย
๑๑.๖ เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
๑๑.๗ ความผิ ด อื่ น ๆ ซึ่ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาลงโทษนั ก เรี ย น - นั ก ศึ ก ษา
เห็นสมควรลงโทษในหมวดนี้

/ข้อ ๑๒ ความประพฤติ........
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ข้อ ๑๒ ความประพฤติที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน
๑๒.๑ ก่อความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น หรือก่อการทะเลาะวิวาทชกต่อย หรือกระท�ำให้
เกิดความแตกแยก
๑๒.๒ ยุยงส่งเสริมให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง เพื่อฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
๑๒.๓ ดื่มสุรา หรือของมึนเมา หรือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดหาหรือจัดให้
มีการดื่มสุรา หรือของมึนเมา
๑๒.๔ ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรือบังคับขืนใจ หรือรีดไถบุคคลอื่น
๑๒.๕ ความผิดอืน่ ๆ ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน - นักศึกษา เห็นสมควร
ลงโทษตามหมวดนี้
ข้อ ๑๓ ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน
๑๓.๑ แสดงกริยา วาจาไม่สุภาพ
๑๓.๒ ขัดค�ำสั่งอันชอบของครู - อาจารย์
๑๓.๓ เข้าไปในเขตหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๓.๔ กระท�ำผิดระเบียบการ การใช้โรงอาหาร การใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติ การใช้
ห้องสมุด และการใช้รถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา
๑๓.๕ แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
๑๓.๖ ความผิดอืน่ ๆ ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน - นักศึกษา เห็นสมควร
ลงโทษตามหมวดนี้
ข้อ ๑๔ ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
๑๔.๑ แต่งกายไม่สุภาพ หรือแต่งกายผิดระเบียบ
๑๔.๒ สูบบุหรี่ในที่เปิดเผย
๑๔.๓ มีอุปกรณ์เล่นการพนันไว้ในครอบครอง
๑๔.๔ หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีก�ำหนด
๑๔.๕ ความผิดอืน่ ๆ ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาโทษนักเรียน - นักศึกษา เห็นสมควร
ลงโทษตามหมวดนี้
ข้อ ๑๕ อ�ำนาจการตัดคะแนนความประพฤติ
๑๕.๑ ครู มี อ� ำ นาจตั ด คะแนนความประพฤติ นั ก เรี ย น - นั ก ศึ ก ษา แต่ ล ะคนที่
การกระท�ำผิดไม่เกินครั้งละ ๕ คะแนน
/๑๕.๒ หัวหน้าแผนกวิชา........
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๑๕.๒ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าคณะ หัวหน้างานปกครอง รองผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย
และผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยมีอ�ำนาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน - นักศึกษาแต่ละคน
ที่มีการกระท�ำผิดไม่เกินครั้งละ ๑๐ คะแนน
๑๕.๓ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน - นักศึกษาที่กระท�ำความผิด ครั้งละ
มากกว่า ๑๐ คะแนน ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงโทษนักเรียน - นักศึกษา ผู้ลงโทษ
จะลงโทษได้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่า ผูน้ นั้ ได้กระท�ำความผิดและสมควรถูกลงโทษและ
การสั่งตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานประกอบ
ข้อ ๑๖ การตัดคะแนนความประพฤติให้เริ่มต้นนับใหม่ เมื่อเริ่มภาคเรียนใหม่
ข้อ ๑๗ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน - นักศึกษา ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ภายใน ๗ วัน ได้แก่
๑๗.๑ แจ้งให้นักเรียน - นักศึกษา ผู้นั้นทราบ
๑๗.๒ แจ้งการถูกตัดคะแนนความประพฤติหรือลงโทษให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาผู้นั้นทราบ
๑๗.๓ ปิดประกาศผลการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ให้นักเรียน - นักศึกษา
ในสถานศึกษาทราบ
๑๗.๔ ให้งานปกครองรวบรวมข้อมูลคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดของนักเรียน นักศึกษาแต่ละคน
ข้อ ๑๘ ให้ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้
รวมทั้งให้มีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติตามประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
							
(นางสาธิตา  ทันตเวช)
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ว่าด้วยเครื่ องแบบนักเรี ยน - นักศึกษา
และการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน - นักศึกษา และการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยความตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย
และเครือ่ งแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา จึงออกระเบียบ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาและการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๖๓
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยเครือ่ งแบบนักเรียน
นักศึกษาและการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ให้แก้ไขระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยเครือ่ งแบบนักเรียน - นักศึกษา
และการแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๕๙ บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักเรียน - นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายถึง ผู้ที่ก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ก�ำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข้อ ๕ นักเรียน นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
๕.๑ นักเรียน นักศึกษาชาย ให้ตัดผมสั้นแบบรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ ซม.
(ไม่เกินคิ้ว) ตัดเปิดตีนผมทั้งด้านข้าง และด้านหลังสูงประมาณ ๒ นิ้ว โดยให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมและมีความเรียบร้อย
๕.๒ นักเรียน นักศึกษาหญิง ให้ตัดผมสั้นไม่ปิดคอปกเสื้อ หรือหากไว้ผมยาวต้องผูก
รวบผมให้เรียบร้อย ใช้ผ้าผูกผมสีด�ำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
ข้อ ๖ นักเรียน นักศึกษาต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
๖.๑ ดัดผม
๖.๒ ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
/๖.๓ ไว้หนวด.......
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๖.๓ ไว้หนวดหรือเครา
๖.๔ การกระท�ำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เช่น
การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย
ข้อ ๗ เนคไท ใช้รูปแบบตามที่วิทยาลัยฯ ก�ำหนดไว้ ดังนี้
สาขาวิชาการบัญชี : ACC
		
สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน : MKT
สาขาวิชาการจัดการส�ำนักงาน : OM
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : DB Tech
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ : FN
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย : FT
สาขาวิชาคหกรรม : HE co
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก : DG
สาขาวิชาการโรงแรม/การท่องเที่ยว : HTM
ข้อ ๘ เครื่องแบบ และการแต่งกายนักเรียนชาย ระดับ ปวช.
๘.๑ เสื้อนักเรียน
๘.๑.๑ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
๘.๑.๒ ปกเสื้อแบบเชิ้ต ปลายแหลม ไม่มีสาบหลัง
๘.๑.๓ ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
๘.๑.๔ ปกเสือ้ ปักดาวตามระดับชัน้ ทีก่ ำ� ลังเรียนอยูใ่ นปีการศึกษาปัจจุบนั ทางด้านขวา
ของปกเสื้อ ปวช.๑ ปัก ๑ ดาว ปวช.๒ ปัก ๒ ดาว ปวช.๓ ปัก ๓ ดาว (คณะบริหารธุรกิจและ
พาณิชยกรรม และคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใช้ไหมสีฟ้า คณะคหกรรม ใช้ไหมสีชมพู
และคณะศิลปกรรม ใช้ไหมสีเทา)
๘.๑.๕ ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
๘.๑.๖ แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน
๘.๑.๗ มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
๘.๑.๘ ติดเข็มวิทยาลัยฯ ที่หน้าอกด้านขวา เหนือชื่อวิทยาลัยฯ
๘.๑.๙ ปักชื่อวิทยาลัยฯ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี) และชื่อ - สกุล ด้วยไหม
สีน�้ำเงิน ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร หน้าอกด้านขวา
/๘.๒ เสื้อกีฬา......
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๘.๒ เสือ้ กีฬา ให้ใช้ตามแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ใช้เฉพาะวันทีม่ เี รียน
วิชาพลศึกษามีชั่วโมงกิจกรรม หรือระเบียบจากวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๘.๓ เสือ้ ฝึกปฏิบตั กิ ารประจ�ำแผนกวิชา สีและแบบตามทีว่ ทิ ยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ก�ำหนด
๘.๔ กางเกง
๘.๔.๑ กางเกงสีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวมีจีบด้านหน้า ๒ จีบ
ทรงสุภาพแบบสากล ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
๘.๔.๒ ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. และไม่กว้างเกิน ๕๐ ซม.
๘.๔.๓ ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
๘.๔.๔ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
๘.๔.๕ กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
๘.๔.๖ ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสปอยท์ ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
๘.๔.๗ สวมกางเกงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
๘.๕ เข็มขัด
๘.๕.๑ สายหนังสีด�ำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓.๕ ซม.
๘.๕.๒ หัวเข็มขัด ให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๘.๖ รองเท้าและถุงเท้า
๗.๖.๑ รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ� หุม้ ส้น ไม่หมุ้ ข้อ มีเชือกผูกหูแบบสุภาพ
ไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้น
๘.๖.๒ ถุงเท้าสั้นสีด�ำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
๘.๗ การแต่งกาย
๘.๗.๑ ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
๘.๗.๒ ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับ ต่างหู แหวน สร้อยคอ/ข้อมือ หรือเชือกรัด
ติดต้นคอ
๘.๗.๓ ห้ามสวมหมวก หรือเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

/ข้อ ๙ เครื่องแบบ......
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ข้อ ๙ เครื่องแบบ และการแต่งกายนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.
๙.๑ เสื้อนักศึกษา
๙.๑.๑ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
๙.๑.๒ ปกแบบเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
๙.๑.๓ ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
๙.๑.๔ แขนเสือ้ ยาวปลายแขนจีบ มีสาบปิดข้อมือ ติดกระดุมสีขาว ข้างละ ๑ เม็ด
๙.๑.๕ มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
๙.๑.๖ ติดเข็มวิทยาลัยฯ และติดป้ายชื่อ - สกุล ขนาด ๑.๕ x ๗.๕ เซนติเมตร
หน้าอกด้านขวา
๙.๒ เสื้อกีฬา  ให้ใช้ตามแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ใช้เฉพาะวันที่มี
เรียนวิชาพลศึกษามีชั่วโมงกิจกรรม หรือประกาศจากวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๙.๓ เสือ้ ฝึกปฏิบตั กิ ารประจ�ำแผนกวิชา สีและแบบตามทีว่ ทิ ยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ก�ำหนด
๙.๔ กางเกง
๙.๔.๑ กางเกงสีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวมีจีบด้านหน้า ๒ จีบ
ทรงสุภาพแบบสากลไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
๙.๔.๒ ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. และไม่กว้างเกิน ๕๐ ซม.
๙.๔.๓ ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
๙.๔.๔ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
๙.๔.๕ กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
๙.๔.๖ ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสปอยท์ ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
๙.๔.๗ สวมกางเกงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
๙.๕ เข็มขัด
๙.๕.๑ สายหนังสีด�ำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓.๕ ซม.
๙.๕.๒ หัวเข็มขัด ให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๙.๖ รองเท้าและถุงเท้า
๙.๖.๑ รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ� หุม้ ส้น ไม่หมุ้ ข้อ มีเชือกผูกหู แบบสุภาพ
ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
๙.๖.๒ ถุงเท้าสั้นสีด�ำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
/๙.๗ การแต่งกาย......
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๙.๗ การแต่งกาย
๙.๗.๑ ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
๙.๗.๒ ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับ ต่างหู แหวน สร้อยคอ/ข้อมือ หรือเชือก
รัดติดต้นคอ
๙.๗.๓ ห้ามสวมหมวก หรือเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบ  และการแต่งกายนักเรียนหญิง ระดับ ปวช.
๑๐.๑ เสื้อนักเรียน
๑๐.๑.๑ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร
๑๐.๑.๒ แบบปกบัวมน ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
๑๐.๑.๓ ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมโลหะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ๕ เม็ด
๑๐.๑.๔ เอวจั๊มมีจีบหน้าและหลังด้านซ้าย ๒ จีบ ด้านขวา ๒ จีบ
๑๐.๑.๕ แขนเสือ้ สามส่วน (เลยศอก) ปลายแขนรวบติดกระดุมสีขาว ข้างละ ๑ เม็ด
๑๐.๑.๖ เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อชั้นในตัวเต็ม สีขาว ถ้าสวมเสื้อชั้นในไม่เต็มตัวต้อง
สวมเสื้อทับตัวยาวอีกชั้นหนึ่ง
๑๐.๑.๗ ปกเสื้อ ปักดาวตามระดับชั้นที่ก�ำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน ทาง
ด้านขวาของปกเสื้อ ปวช.๑ ปัก ๑ ดาว ปวช.๒ ปัก ๒ ดาว ปวช.๓ ปัก ๓ ดาว (คณะบริหารธุรกิจ
และพาณิชยกรรม และคณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใช้ไหมสีฟ้า คณะคหกรรม ใช้ไหม
สีชมพู และคณะศิลปกรรม ใช้ไหมสีเทา)
๑๐.๑.๘ ติดเข็มวิทยาลัยฯ ที่หน้าอกด้านขวา เหนือชื่อวิทยาลัยฯ
๑๐.๑.๙ ปักชื่อวิทยาลัยฯ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี) และชื่อ - สกุล ด้วยไหม
สีน�้ำเงิน ขนาด ๐.๘ เซนติเมตร หน้าอกด้านขวา
๑๐.๒ เสื้อกีฬา  ให้ใช้ตามแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ใช้เฉพาะวันที่มี
เรียนวิชาพลศึกษามีชั่วโมงกิจกรรม หรือประกาศจากวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๑๐.๓ เสื้อฝึกปฏิบัติการประจ�ำแผนกวิชา สีและแบบตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ก�ำหนด

/๑๐.๔ กระโปรง......
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๑๐.๔ กระโปรง
๑๐.๔.๑ สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย
๑๐.๔.๒ แบบกระโปรง จีบรอบความลึกของจีบกระโปรง ๑.๕ นิ้ว ระหว่างจีบ
๑.๕ นิ้ว เย็บตะเข็บจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ ๑.๕ นิ้ว ขอบกระโปรงประมาณ ๑ นิ้ว
๑๐.๔.๓ ความยาวของกระโปรงเลยเข่า
๑๐.๕ เข็มขัด
๑๐.๕.๑ สายหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓.๕ ซม.
๑๐.๕.๒ หัวเข็มขัด ให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๑๐.๖ รองเท้า ถุงเท้า
๑๐.๖.๑ กรณีแต่งกายชุดนักเรียน รองเท้าหนังสีด�ำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย มีสาย
คาดติดแป๊ก ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
๑๐.๖.๒ กรณีแต่งชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
๑๐.๗ การแต่งกาย
๑๐.๗.๑ ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
๑๐.๗.๒ ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและ
แหวนนามสกุล
๑๐.๗.๓ สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้
ในเสื้อ
๑๐.๗.๔ ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะและ
สีอย่างอื่น
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบ และการแต่งกายนักเรียนหญิง ไทยมุสลิม ระดับ ปวช.
๑๑.๑ ผ้าคลุมผม
๑๑.๑.๑ ใช้ผา้ สีขาวเกลีย้ งไม่มลี วดลาย (ผ้าบาวา) เป็นผ้าผืนสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ความ
กว้าง ยาวของผ้าด้านละ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม.
๑๑.๑.๒ ผ้าคลุมปักดาวตามระดับชัน้ ทีก่ ำ� ลังเรียนอยูใ่ นปีการศึกษาปัจจุบนั ปวช.
๑ ปัก ๑ ดาว ปวช.๒ ปัก ๒ ดาว ปวช.๓ ปัก ๓ ดาว (คณะบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม และ
คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใช้ไหมสีฟ้าคณะคหกรรม ใช้ไหมสีชมพู และคณะศิลปกรรม
ใช้ไหมสีเทา)
/๑๑.๑.๓ ติดเข็มวิทยาลัยฯ......
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๑๑.๑.๓ ติดเข็มวิทยาลัยฯ ปักชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และปักชื่อ - สกุล
๑๑.๑.๔ น�ำริมผ้าคลุมจากข้างซ้าย ไขว้ตดิ ทีบ่ า่ ขวา แล้วน�ำริมผ้าคลุมจากด้านขวา
ติดบริเวณบ่าข้างซ้าย (ไขว้ซ้าย - ขวา)
๑๑.๒ เสื้อนักเรียน
๑๑.๒.๑ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร
๑๑.๒.๒ แบบปกบัวมน ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป)
๑๑.๒.๓ ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมโลหะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ๕ เม็ด
๑๑.๒.๔ เอวจั๊มมีจีบหน้าและหลัง ซ้าย ๒ จีบ ขวา ๒ จีบ
๑๑.๒.๕ แขนเสื้อยาว ปิดข้อมือ ปลายแขนรวบติดกระดุมสีขาว ๑ เม็ด
๑๑.๒.๖ เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อชั้นในตัวเต็ม สีขาว ถ้าสวมเสื้อชั้นในไม่เต็มตัวต้อง
สวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชั้นหนึ่ง
๑๑.๓ เสื้อกีฬา ให้ใช้ตามแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ใช้เฉพาะวันที่
มีเรียนวิชาพลศึกษามีชั่วโมงกิจกรรม หรือระเบียบจากวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๑๑.๔ เสื้อฝึกปฏิบัติการประจ�ำแผนกวิชา สีและแบบตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ก�ำหนด
๑๑.๕ กระโปรง
๑๑.๕.๑ สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเร หรือผ้าฝ้ายไม่มีลวดลาย
๑๑.๕.๒ แบบกระโปรง จีบรอบความลึกของจีบกระโปรง ๑.๕ นิ้ว ระหว่างจีบ
๑.๕ นิ้ว เย็บตะเข็บจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ ๑.๕ นิ้ว ขอบกระโปรงประมาณ ๑ นิ้ว
๑๑.๕.๓ ความยาวของกระโปรงความยาว คลุมข้อเท้า
๑๑.๖ รองเท้า
๑๑.๖.๑ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย มีสายคาดติดแป๊ก ถุงเท้าสีขาว
ไม่มีลวดลาย
ข้อ ๑๒ การแต่งกาย และเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.
๑๒.๑ เสื้อนักเรียน
๑๒.๑.๑ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร
๑๒.๑.๒ แบบปกเชิ้ต ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
๑๒.๑.๓ ผ่าหน้าตลอด ที่อกเสื้อท�ำเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง ๓ - ๕ ซม.
/๑๒.๑.๔ ติดกระดุมโลหะ......
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๑๒.๑.๔ ติดกระดุมโลหะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ๕ เม็ด
๑๒.๑.๕ แขนเสื้อยาวคลุมข้อมือ
๑๒.๑.๖ เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อชั้นในตัวเต็มสีขาว ถ้าสวมเสื้อชั้นในไม่เต็มตัวต้อง
สวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชั้นหนึ่ง
๑๒.๑.๗ ติดเข็มวิทยาลัยฯ และติดป้ายชื่อ - สกุล ขนาด ๑.๕ x ๗.๕ เซนติเมตร
หน้าอกด้านขวา
๑๒.๒ เสื้อกีฬา ให้ใช้ตามแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ใช้เฉพาะวันที่
มีเรียนวิชาพลศึกษามีชั่วโมงกิจกรรม หรือประกาศจากวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๑๒.๓ เสื้อฝึกปฏิบัติการประจ�ำแผนกวิชา สีและแบบตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ก�ำหนด
๑๒.๔ กระโปรง
๑๒.๔.๑ สีด�ำ ผ้าเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเร หรือผ้าฝ้ายไม่มีลวดลาย
๑๒.๔.๒ แบบกระโปรง ทรงตรง มีขอบเอว ทวิชหลัง
๑๒.๔.๓ ความยาวของกระโปรงระดับเข่า ไม่รัดรูป
๑๒.๔.๔ สวมกระโปรงทับชายเสื้อนักเรียนให้เรียบร้อย
๑๒.๕ เข็มขัด
๑๒.๕.๑ สายหนังสีด�ำ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓.๕ ซม.
๑๒.๕.๒ หัวเข็มขัด ให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๑๒.๖ รองเท้า
๑๒.๖.๑ กรณีแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหนังสีด�ำหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูง
ไม่เกิน ๒ นิ้ว
๑๒.๖.๒ กรณีแต่งชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
๑๒.๗ การแต่งกาย
๑๒.๗.๑ ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
๑๒.๗.๒ ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและ
แหวนนามสกุล
/๑๒.๗.๓ สร้อยคอ......
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๑๒.๗.๓ สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้
ในเสื้อ
๑๒.๗.๔ ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะและ
สีอย่างอื่น
ข้อ ๑๓ การแต่งกาย และเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ไทยมุสลิม ระดับ ปวส.
๑๓.๑ ผ้าคลุมผม
๑๓.๑.๑ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย (ผ้าบาวา) เป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสความ
กว้างและยาวของผ้าด้านละ ๑๐๐ - ๑๒๐ ซม.
๑๓.๑.๒ คลุมติดใต้คาง น�ำผ้าคลุมบริเวณไหล่ดา้ นขวาไขว้ขนึ้ ไปไว้บริเวณข้างศีรษะ
ด้านซ้าย ติดเข็มกลัดขนาดเล็กไม่มีสี ไม่มีลวดลาย และน�ำผ้าคลุมบริเวณไหล่ด้านซ้ายไขว้มาทาง
ด้านขวา พร้อมกลัดด้วยเข็มกลัดขนาดเล็กให้เรียบร้อย
๑๓.๒ เสื้อนักเรียน
๑๓.๒.๑ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร
๑๓.๒.๒ แบบปกเชิ้ต ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
๑๓.๒.๓ ผ่าหน้าตลอด ที่อกเสื้อท�ำเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓ - ๕ ซม.
๑๓.๒.๔ ติดกระดุมโลหะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ๕ เม็ด
๑๓.๒.๕ แขนเสื้อยาวคลุมข้อมือ
๑๓.๒.๖ เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อชั้นในตัวเต็ม สีขาว ถ้าสวมเสื้อชั้นในไม่เต็มตัวต้อง
สวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชั้นหนึ่ง
๑๓.๒.๗ ติดเข็มวิทยาลัยฯ เหนือป้ายชือ่ และติดป้ายชือ่ - สกุล ขนาด ๑.๕ x ๗.๕
เซนติเมตร หน้าอกด้านขวา
๑๓.๓ เสื้อกีฬา ให้ใช้ตามแบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ให้ใช้เฉพาะวันที่มี
เรียนวิชาพลศึกษามีชั่วโมงกิจกรรม หรือระเบียบจากวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๑๓.๔ เสื้อฝึกปฏิบัติการประจ�ำแผนกวิชา สีและแบบตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ก�ำหนด

/ ๑๓.๕ กระโปรง......
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๑๓.๕ กระโปรง
๑๓.๕.๑ สีด�ำ ผ้าเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเร หรือผ้าฝ้ายไม่มีลวดลาย
๑๓.๖.๒ แบบกระโปรง ทรงเอ (A) มีขอบเอว จีบทวิชหลัง ขนาดเดินก้าวขา
ให้สะดวก
๑๓.๕.๓ ความยาวของกระโปรง คลุมข้อเท้า
๑๓.๕.๔ สวมกระโปรงทับชายเสื้อนักเรียนให้เรียบร้อย
๑๓.๖ รองเท้า
๑๓.๖.๑ กรณีแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหนังสีด�ำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูง
ไม่เกิน ๒ นิ้ว
๑๓.๖.๒ กรณีแต่งชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
๑๓.๗ การแต่งกาย
๑๓.๗.๑ ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
๑๓.๗.๒ ห้ามแต่งหน้า และใช้เครือ่ งประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ/แหวนนามสกุล
๑๓.๗.๓ สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้
ในเสื้อ
๑๓.๗.๔ ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะและ
สีอย่างอื่น
ข้อ ๑๔ ห้ามดัดแปลง หรือแก้ไข ตกแต่ง เครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษาให้ผิดไปจาก
แบบ ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ก�ำหนด เช่น ปัก เขียน หรือพิมพ์เครื่องหมาย สัญลักษณ์
อื่นใด บนเสื้อ แขนเสื้อ หรือปกเสื้อ
ข้อ ๑๕ นักเรียน หรือนักศึกษา ที่แต่งกายผิดระเบียบจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓

/ข้อ ๑๖ ระเบียบ......
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ข้อ ๑๖ ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาและ
การแต่งกาย พ.ศ. ๒๕๖๓  ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
                     ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                            (นางสาธิตา  ทันตเวช)
                             ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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แนวปฏิบัติของนักเรี ยน นักศึกษา
ในงานที่เกี่ยวข้อง
- งานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา

← แนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ➢
ด้วยหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ มีข้อก�ำหนดให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรระดับ ปวช. ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ ชัว่ โมง และ ปวส. ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ ชัว่ โมง เพือ่ พัฒนา
ให้นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบนั้น
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ จึงก�ำหนด
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประเมินผล และการซ่อมกิจกรรม โดยให้ยึดถือ
ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑.๑ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับ ปวช.
ภาคเรียนที่ ๑ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑ (๒๐๐๐๐ - ๒๐๐๑) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ (๒๐๐๐๐ - ๒๐๐๒) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๓ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑ (๒๐๐๐ - ๒๐๐๓) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๔ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๒ (๒๐๐๐ - ๒๐๐๔) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๕ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๓ (๒๐๐๐ - ๒๐๐๕) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๖ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๔ (๒๐๐๐ - ๒๐๐๖) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๑.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับ ปวส.
ภาคเรียนที่ ๑ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑ (๓๐๐๐ - ๒๐๐๑) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๒ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๒ (๓๐๐๐ - ๒๐๐๒) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๓ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๓ (๓๐๐๐ - ๒๐๐๓) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ ๔ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๔ (๓๐๐๐ - ๒๐๐๔) ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ส�ำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ให้จดั กิจกรรมในสถานประกอบการ โดยให้สถานประกอบการ
เป็นผู้ประเมินผล
๒. การประเมินผลกิจกรรม
ให้ครูที่ปรึกษาหรือครูที่ได้รับมอบหมายตามรารางสอนประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ กิจกรรมหน้าเสาธง
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ส ถิ ติ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหน้ า เสาธงไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๖๐ ของจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละภาคเรียน โดยครูที่ปรึกษา
จะท�ำการสรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ในที่ปรึกษา เดือนละ ๑ ครั้ง
ือ นักเรียน นักศึกษา
40 คูวิท่มยาลั
ยอาชีวศึกษาปัตตานี

(๔ สัปดาห์) นักเรียน หากนักเรียน นักศึกษาคนใด เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ถึงร้อยละ ๖๐
แต่ละเดือนสามารถซ่อมกิจกรรมกับครูที่ปรึกษาได้ ก่อนครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลให้งานกิจกรรม
๒.๒ กิจกรรมชั่วโมงชมรม
นักเรียน นักศึกษาต้องเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพตามสาขาวิชาทีเ่ ลือกเรียน ยกเว้น
นักเรียน ปวช.๑ จะเป็นกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ นักเรียน นักศึกษา ต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมชมรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ถึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินผลชมรม
๒.๓ กิจกรรมรวมของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบริการวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ทัง้ จัดโดยชมรม แผนกวิชา องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยฯ และหน่วยงานจากภายนอก ทัง้ หน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชน สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ต้องติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และ
เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามประกาศแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ต้องเข้าร่วมกิจกรรม
รวมของวิทยาลัยฯ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันส�ำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรม
กับหน่วยงานภายนอกไม่ต�่ำกว่า ๖ กิจกรรม
๒.๔ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพอย่างน้อย
๑ ครั้งต่อภาคเรียน และจะต้องเป็นผู้ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ตามสาขางานที่เลือกเรียน
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน
กิจกรรมส�ำคัญของวิทยาลัย ได้แก่
๑) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
๒) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
๓) กิจกรรมไหว้ครู และระลึกพระคุณครู
๔) กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
๕) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะ
๖) กิจกรรมวันส�ำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๗) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๘) กิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
๙) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
๑๐) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือวิสามัญ (เฉพาะ ปวช.๑)
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
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๑๑) กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
๑๒) กิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ
๑๓) กิจกรรม Fix It Center
๑๔) กิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
๑๕) กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนฝึกงาน
๑๖) กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นักเรียน นักศึกษา ต้องผ่านกิจกรรม ๓ ส่วน จึงผ่านกิจกรรมในภาคเรียนนั้น ๆ  
๓. การซ่อมกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาทีไ่ ม่ผา่ นกิจกรรม (มผ.) เนือ่ งจากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ครบกระบวนการ ให้ด�ำเนินการซ่อมกิจกรรมให้แล้วเสร็จในภาคเรียนนั้น ๆ
ขั้นตอนการซ่อมกิจกรรม
๑. ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม โดยรับแบบฟอร์มการซ่อมกิจกรรมจากงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา พร้อมกรอกแบบฟอร์มลงลายมือชื่อของตนเอง
๒. ช�ำระเงินค่าซ่อมกิจกรรม โดยนักเรียน นักศึกษาต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
๓. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ปรับระเบียบ
วินัย ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่วิทยาลัยก�ำหนดนั้น
หมายเหตุ : กิจกรรมวิทยาลัยฯ และการซ่อมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
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← แนวปฏิบัติ ในการยื่นผ่อนผันทหารประจ ำ�การ ➢
ข้อปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
๑. นักศึกษายืน่ ความประสงค์เรือ่ งการผ่อนผันฯ ได้ทฝี่ า่ ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
อาคาร ๕ ชั้น ๒ ตามวัน เวลาที่ก�ำหนดพร้อมหลักฐานอย่างละ ๒ ฉบับ ดังนี้
๑.๑ ส�ำเนา สด.๙
๑.๓ ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
๑.๒ ส�ำเนา สด.๓๕
๑.๔ ส�ำเนาบัตรนักศึกษา
๒. หลังจากครบก�ำหนดการยื่นความประสงค์แล้ว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
จะประกาศรายชื่อผู้ที่ยื่นเรื่องการผ่อนผันฯ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ยื่นภายใน
ก�ำหนดวันของการยื่นผ่อนผันเท่านั้น หากพบว่าไม่มีรายชื่อตนเอง นักศึกษาต้องแจ้งฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา ทราบโดยทันที
๓. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามข้อ ๒. ต้องตรวจสอบสิทธิของตนเอง ณ สัสดีจังหวัดตาม
ภูมิล�ำเนาทหารของตนเองในช่วงเดือนมีนาคม หากพบว่าไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีบุคคลผ่อนผันฯ
ของสัสดีจังหวัด นักศึกษาต้องแจ้งฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาทราบโดยทันที ทั้งนี้
การขอผ่อนผันฯ ต่อสัสดีจังหวัดเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมทางบัญชีทหารฯ เท่านั้น
ยังไม่ถอื ว่าจะได้รบั การผ่อนผันโดยสมบูรณ์ จนกว่านักศึกษาจะไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
๔. นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จนกว่าจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
เช่น ส�ำเร็จการศึกษา ลาออกหรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบรู ณ์ อย่างใดอย่างหนึง่ โดยในวันรายงานตัว
ให้น�ำเอกสารฉบับจริง ได้แก่ ใบส�ำคัญทหาร (แบบ สด.๙), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
(แบบ สด.๓๕), บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือหลักฐานการส�ำเร็จการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว
และต้องเข้าท�ำการคัดเลือกในปีนั้น) เพื่อใช้สิทธิในการลดวันราชการทหารกองประจ�ำการ
กรณีนกั ศึกษาไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะมีความผิดฐานขาดการตรวจเลือกฯ
ตามกฎหมาย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน ๓ ปี และถูกก�ำหนดให้เป็นทหารโดยไม่มสี ทิ ธิจบั สลากตรวจเลือกทหารในปีถดั ไปทันที
๕. นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ ในปีที่เข้าตรวจเลือกฯ ปีแรกแล้ว ปีต่อไป
ไม่ตอ้ งยืน่ เรือ่ งขอผ่อนผันฯ อีก แต่ตอ้ งไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ
ทุกปี
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
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๖. นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ ๒๖ ปี
บริบูรณ์นักศึกษาจะต้องแจ้งต่อสัสดีอ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาทหารทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ส�ำเร็จการศึกษาลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ เพื่อที่จะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกฯ ในคราวต่อไป หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๗. นักศึกษาที่มีสิทธิผ่อนผันฯ และมีความจ�ำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาหรือดูงาน หรือ
ฝึกงานในสถานประกอบการโดยวิทยาลัยฯ จัดส่งไปตามหลักสูตรการศึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติ
ดังนี้
๗.๑ ให้นัก ศึก ษาน�ำหลัก ฐานที่แสดงว่ า จ� ำ เป็ นต้ อ งเดิ นทางไปศึ ก ษาหรื อ ดู ง าน
หรือฝึกงานในสถานประกอบการติดต่อที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเพื่อด�ำเนินการ
ออกหนังสือรับรอง
๗.๒ ให้นักศึกษาน�ำเอกสารตามข้อ ๗.๑ ไปยื่นต่อสัสดีอ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาทหาร
๘. นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ภายในวัน เวลา ที่วิทยาลัยฯ ก�ำหนดถือว่า
สละสิทธิการขอผ่อนผันฯ หากนักศึกษาจับได้สลากใบแดง และถูกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�ำการจะไม่มสี ทิ ธิในการขอผ่อนผันเพือ่ ลาศึกษาต่อทุกกรณีและต้องเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�ำการทันที
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แนวปฏิบัติของนักเรี ยน นักศึกษา
ในงานที่เกี่ยวข้อง
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

← งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ➢
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นงานบริการที่จัดให้กับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่
เข้ามาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จนกระทั่งจบการศึกษา เพื่อไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
โดยมีขอบข่ายของงาน ดังนี้
๑. บริการส�ำรวจนักเรียน
เป็นบริการส�ำรวจนักเรียน นักศึกษารายบุคคล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักตนเอง
ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เป็นการเตรียมตนให้พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ อย่างเหมาะสม
๒. บริการสนเทศ
เป็นบริการให้ความรู้และข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
การเลือกอาชีพ การท�ำงาน และการปฏิบัติตน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน
โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จะด�ำเนินการจัดท�ำป้ายนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
กับช่วงเวลา ดังนี้
๑) ต้นปีการศึกษา จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการปรับตัว การคบเพื่อนการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
๒) ในระหว่างปีการศึกษา จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ข่าวสารบ้านเมือง
แวดวงอาชีพ และแนวทางในการหารายได้พิเศษ
๓) ปลายปีการศึกษา จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อ การเตรียมตัว
เข้าสู่ตลาดแรงงาน การเขียนใบสมัครงาน การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ และลักษณะบุคคล
ที่นายจ้างต้องการ
๓. บริการให้ค�ำปรึกษา
เป็นบริการที่จัดเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้นักเรียน นักศึกษา ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ศักยภาพ
ในการท�ำความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปัญหา และความต้องการตลอดจน
สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
๔. บริการจัดวางตัวบุคคล
บริ ก ารนี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาก้ า วไปสู ่ อ าชี พ ที่ ถ นั ด และความสนใจ
โดยจะเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสสัมผัสกับสภาพการท�ำงานที่แท้จริงในการท�ำงานอาชีพ
ที่ตนถนัด
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๕. บริการติดตามผล
เป็นการติดตามผลและให้บริการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับ
การช่วยเหลือต่าง ๆ จากงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาไปแล้ว งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจะด�ำเนินการ
ตามโครงการติดตามผู้ส�ำเร็จการศึกษา เพื่อส�ำรวจภาวการณ์การมีงานท�ำและการศึกษาต่อ
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา และจัดหางานให้กับผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ว่างงาน
๖. ทุนการศึกษา
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประพฤติ ดี มี ผ ล
การเรียนดีเด่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อที่จะได้ศึกษาจนส�ำเร็จ
เป็นคนดีมีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยมีทุนอุดหนุนเป็นทุนแบบรายปีและ
ทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ดังนี้
๑) ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
๒) ทุนมูลนิธิอีซูซุ
๓) ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
๔) ทุนส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนตั้งใจเรียนประพฤติดี
๕) ทุนสมาคมผู้ปกครอง
๖) ทุนผู้มีอุปการคุณ
๗) มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
๘) มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
๙) ทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนทุนมุสลิม
๑๐) ทุนเฉลิมราชกุมารี
๑๑) ทุนมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
๑๒) ทุนประกันอุบัติเหตุ
๑๓) ทุนสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๑๔) ทุนมูลนิธิเอสซีจี (SCG)
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ โปรดติดต่อสอบถาม
ขอรายละเอียดได้ที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
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๗. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
		
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ดังนี้
๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็ น ผู ้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก� ำ หนด ซึ่ ง
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดา
มารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครอง
- รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของ
ผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อ�ำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
- รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูข้ อกูย้ มื รวมกับรายได้ของคูส่ มรส
ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ท�ำการสมรสแล้ว
(๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด ดังนี้
- เป็นผูท้ มี่ ผี ลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบัน
การศึกษา
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ดี ไม่ ฝ ่ า ฝื นระเบี ย บข้ อ บั ง คั บของสถาบั น
การศึกษาขัน้ ร้ายแรงหรือไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย เช่น หมกมุน่ ในการพนัน เสพยาเสพติด
ให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
- เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ทบวง มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
- ไม่เคยเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
- ไม่เป็นผู้ที่ท�ำงานประจ�ำในระหว่างการศึกษา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นหรือเคยได้รบั โทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่
เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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- ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี
และระยะเวลาผ่อนช�ำระอีก ๑๕ ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี
๒) ขั้ น ตอนการกู ้ ยื ม เงิ น กยศ. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ต้ อ งยื่ น ขอกู ้ ยื ม ผ่ า นระบบ
e-studentloan ทาง www.studentloan.or.th ตามปฏิทินเวลาที่กองทุนฯ ก�ำหนด โดยต้อง
ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
(๑) นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนรับรหัสผ่านนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์
ขอกู้ยืมสามารถลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านในระบบ e-studentloan โดยกองทุนจะน�ำข้อมูล
ที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นกับกรมการปกครอง หลังจากนักเรียน นักศึกษาลงทะเบียน
รั บ รหั ส ผ่ า นแล้ ว ต้ อ งรอประมาณ ๑ ชั่ ว โมง เพื่ อ ที่ ก องทุ น น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปตรวจสอบกั บ
กรมการปกครองถึงจะท�ำขั้นตอนที่ ๒ ได้ (ส�ำหรับรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสผ่าน)
(๒) นักเรียน นักศึกษายื่นแบบค�ำขอกู้ยืมเงินนักเรียน นักศึกษา ยื่นแบบค�ำขอกู้ยืม
เงินกองทุนผ่านทางระบบ e-studentloan พร้อมพิมพ์แบบค�ำขอกู้ยืม และแนบเอกสาร
ประกอบ เพื่อส่งให้กับสถานศึกษาที่ตนเองจะเข้าศึกษา
(๓) สถานศึกษาสัมภาษณ์และคัดเลือกคณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียก
นักเรียน นักศึกษา สัมภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อพิจารณาค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติสิทธิ์
การให้กู้ยืม
(๔) สถานศึ ก ษาบั น ทึ ก กรอบวงเงิ น (กรณี อ นุ มั ติ ) ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านกองทุ น ของ
สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษาของผู้ขอกู้ยืมเงินเป็นรายคนแต่เมื่อรวมจ�ำนวนทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินขอบเขตตามที่
กองทุนก�ำหนด ผ่านทางระบบ e-studentloan
(๕) สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ผู้บริหารของสถานศึกษาประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินผ่านทางระบบ e-studentloan และปิดประกาศให้นักเรียน นักศึกษา
ทราบผลการอนุมัติ
(๖) นักเรียน นักศึกษาตรวจสอบผลการอนุมัตนิ ักเรียน นักศึกษา ตรวจผลการอนุมัติ
จากประกาศของสถานศึกษา หรือตรวจผลการพิจารณาอนุมัติผ่านทางระบบ e-studentloan
(๗) นักเรียน นักศึกษาเปิดบัญชีธนาคารนักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีออมทรัพย์
ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ตนเองประสงค์จะใช้บริการ
ถ้ามีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่สามารถใช้งานได้อยู่
และประสงค์จะใช้ก็ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
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(๘) นักเรียน นักศึกษาท�ำสัญญากู้ยืมเงิน นักเรียน นักศึกษา บันทึกข้อมูลในสัญญา
ผ่านทางระบบ e-studentloan และพิมพ์สัญญา ๒ ชุด และจัดหาเอกสารประกอบสัญญา
พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนแล้วน�ำส่งสถานศึกษาที่ตนเองศึกษา
(๙) สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน ผู้บริหารของสถานศึกษาตรวจสอบ
สัญญาของผู้กู้ยืมเงินถ้าสัญญาถูกต้องและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ให้ยืนยันผลการตรวจสอบ
ผ่านทางระบบ e- studentloan  
(๑๐) ผู้กู้ยืมบันทึกจ�ำนวนเงิน นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติเงินกู้ยืมแล้ว
สามารถบันทึกค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง
ผ่านระบบ e- studentloan
(๑๑) สถานศึกษาลงทะเบียนค่าเล่าเรียน ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา
บันทึกเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของภาคเรียนนั้น ๆ ตามที่ผู้กู้ยืมเงิน
ขอกู้จริงแต่ไม่เกินจ�ำนวนเงินที่บันทึกกรอบวงเงินไว้พร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนให้ผู้กู้ยืมเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสาร  
(๑๒) นักเรียน นักศึกษายืนยันจ�ำนวนเงินกู้ยืม นักเรียน นักศึกษาสามารถยืนยัน
ในแบบลงทะเบียนค่าเล่าเรียนนักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสาร
แบบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
(๑๓) สถานศึกษาตรวจสอบใบลงทะเบียน ผู้บริหารของสถานศึกษาตรวจสอบ
ใบลงทะเบียนของผู้กู้ยืมเงินผ่านทางระบบ e-studentloan
(๑๔) สถานศึกษารวบรวมเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารประกอบสถานศึกษา
รวบรวมสัญญา แบบลงทะเบียนและเอกสารประกอบของผู้กู้ยืมเงินในภาคการศึกษานั้นๆ
(๑๕) สถานศึกษาจัดท�ำใบน�ำส่งเอกสารสัญญา กรอกข้อมูลในใบน�ำส่งเอกสาร
สัญญาแล้วให้ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ (ห้ามใช้ตรายางลายมือชื่อ) พร้อมประทับตราสถานศึกษา
(๑๖) สถานศึกษาน�ำส่งเอกสาร รวบรวมเอกสารเพื่อน�ำส่งธนาคารกรุงไทย/
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(๑๗) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษารั บ เงิ น กู ้ ยื ม ผู ้ กู ้ ยื ม เงิ น จะสามารถเบิ ก ถอนเงิ น สด
ในส่วนของค่าครองชีพได้เป็นรายเดือน นับแต่ที่สถานศึกษาตรวจสอบใบลงทะเบียนจากระบบ
e-studentloan ธนาคารตรวจสอบเอกสาร การกู้เงินที่สถานศึกษาส่งมา ถูกต้องแล้วจึงโอน
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องเข้าบัญชีของสถานศึกษาโดยกองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชี
นักเรียน นักศึกษา เฉพาะค่าครองชีพรายเดือน
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๓) ผู้ค�้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
(๑) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
(๒) กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
(๓) บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
(๔) กรณี คู ่ ส มรสของผู ้ ค�้ ำ ประกั น ไม่ ใ ห้ ค วามยิ น ยอม ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ลงนาม
ฝ่ายเดียวได้
(๕) กรณีไม่มีบุคคลค�้ำประกันให้ใช้หลักทรัพย์แทน
(๖) การลงนามค�้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ค�้ำประกันลงลายมือชื่อค�้ำประกัน
ในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษาหากผู้คำ�้ ประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญา
ให้ผู้ค�้ำประกันลงลายมือชื่อค�้ำประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อ�ำเภอ) ในเขต
พื้นที่ที่ผู้ค�้ำประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค�้ำประกัน
(๗) บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
- ข้าราชการผู้ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าระดับ ๕ หรือเทียบเท่า
- หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
				- ผูป้ กครองท้องถิน่ ระดับผูใ้ หญ่บา้ นขึน้ ไป (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจนายกเทศมนตรี
หรือต�ำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)  
หมายเหตุ : ระดับ ๕ หรือเทียบเท่า (ทหารต�ำรวจเทียบเท่ายศพันตรีขึ้นไป) หัวหน้าสถานศึกษา
(อธิการบดี ผู้รับใบอนุญาตผู้อ�ำนวยการ ครูใหญ่)
(๘) เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบัติ
- ต้องไม่ท�ำสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ
- กรณีที่ต้องการแก้ไขแห่งใดในสัญญา สามารถท�ำได้โดยกลับเข้าสู่ระบบ
e-studentloan และสั่งพิมพ์ใหม่ตามขั้นตอนในการขอกู้ยืมข้างต้น
- เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
เป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดา มารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้�ำประกัน ผู้รับรอง
เงินเดือนหรือรายได้ อาจารย์แนะแนว และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
- ผู้กู้ยืมผู้ค�้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
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- ผู้กู้ยืม ผู้ค�้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้ทั้ง
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านและต้องรับรองส�ำเนาด้วยตนเอง
ทุกฉบับ ในกรณีที่ผู้ค�้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้ส�ำเนาบัตรประชาชน
และส�ำเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว
				- เอกสารสัญญาจัดท�ำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยผู้กู้ยืม ต้องจัดเก็บ
สัญญากู้ยืมคู่ฉบับไว้กับตนเองจนกว่าจะช�ำระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
- ผู้กู้ยืมต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก และบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเองแม้ว่า
ในภายหลังจะบอกเลิกสัญญาการกู้ยืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน
- เพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นอนาคตของผู ้ กู ้ ยื ม ต้ อ งแจ้ ง สถานภาพกั บ ธนาคาร
กรุงไทย ได้ทราบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (ใช้แบบฟอร์ม กยศ.๒๐๓) อันได้แก่
๑. การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
๒. การเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิล�ำเนา
๓. การย้ายสถานศึกษา
๔. การส�ำเร็จการศึกษา
๕. การเลิกการศึกษา
หากผู้กู้ยืมไม่ได้ขอกู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเนื่องในปีการศึกษาปัจจุบัน
และไม่รายงานสถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะถือว่าผู้กู้ยืม
ได้ส�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว
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แนวปฏิบัติของนักเรี ยน นักศึกษา
ในงานที่เกี่ยวข้อง
- งานสวัสดิการนักเรี ยน นักศึกษา

← งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ➢
ห้องพยาบาลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตัง้ อยูท่ อี่ าคาร ๓ ชัน้ ๑ มีเตียงส�ำหรับผูป้ ว่ ย
จ�ำนวน ๓ เตียง แบ่งเป็นเตียงส�ำหรับนักเรียนผู้หญิง จ�ำนวน ๒ เตียง เตียงส�ำหรับนักเรียนผู้ชาย
จ�ำนวน ๑ เตียง
๑. งานบริการห้องพยาบาล
๑) การบริการชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจ�ำปี
๒) บริการเตียงพักขณะป่วย และน�ำนักศึกษาส่งโรงพยาบาลในกรณีทม่ี อี าการป่วยหนัก
๓) บริการจ่ายยาเมื่อป่วยและเมื่อได้รับอุบัติเหตุในการปฐมพยาบาลขั้นต้น
๒. ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล
๑) นั ก เรี ย นแจ้ ง อาการป่ ว ย อาการบาดเจ็ บ หรื อ ขอค� ำ ปรึ ก ษากั บ เจ้ า หน้ า ที่
ห้องพยาบาล
๒) รับบริการยา ท�ำบาดแผลหรือขอค�ำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
๓) เมือ่ รับบริการยา ท�ำบาดแผล หรือขอค�ำปรึกษาแล้ว ต้องเซ็นชือ่ สมุดเบิกยาและ
บัตรบันทึกสุขภาพทุกครั้ง
๔) กรณีเ จ็บป่วยต้องนอนพัก ในห้ อ งพยาบาลชั่ วคราว ต้ อ งได้ รั บอนุ ญ าตจาก
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งพยาบาลพร้อมทัง้ เซ็นชือ่ ในสมุดนอนป่วย และสามารถขอใบรับรองอาการเจ็บป่วย
ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล มีเตียงนอนจัดให้โดยแยกเตียงหญิง - ชาย
๕) นักเรียนทีเ่ จ็บป่วยมาก เจ้าหน้าทีห่ อ้ งพยาบาลจะเป็นผูต้ ดิ ต่อแจ้งผูป้ กครองและ
ในรายทีเ่ ห็นสมควรต้องส่งโรงพยาบาลนักเรียนหรือผูป้ กครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาล ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุซึ่งบริษัทประกันฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน
ที่ก�ำหนด
๖) นักเรียนต้องรักษามารยาท ความสงบเรียบร้อยขณะอยู่ในห้องพยาบาล ไม่น�ำ
อาหาร เครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องพยาบาลก่อนได้รับอนุญาต
๗) กรณีเจ็บป่วยขอยา
(๑) ถ้านักเรียนเจ็บป่วยในชั่วโมงเรียนให้ขออนุญาตครูประจ�ำวิชาทุกครั้ง
(๒) ห้ามหยิบยารับประทานเอง
(๓) นักเรียนที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ เช่น อีสุกอีใส ตาแดง หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรงนักเรียน/เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
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(๔) ห้ามหยิบยาเกินหรือขโมยยาออกนอกห้องพยาบาล
(๕) เมื่อหยิบยาแล้วปิดกระปุกยาและตู้ยาให้เรียบร้อยทุกครั้ง
๘) กรณีขอนอนพัก
(๑) เจ้าหน้าที่สอบถามอาการและเป็นผู้อนุญาตให้นอนพัก
(๒) ถอดรองเท้าทุกครั้งไว้หน้าห้องพยาบาลให้เรียบร้อย
(๓) พับผ้าห่มดึงผ้าปูเตียงให้เรียบร้อยเมื่อใช้บริการเสร็จ
(๔) ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
(๕) ไม่อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปนอนเล่นในห้องพยาบาล
(๖) เตียงนอนผู้ป่วย ส�ำหรับ ๑ คน เท่านั้น
๓. การท�ำประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกคน
จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร ซึ่งอาจมีโอกาสที่จะ
เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาและโดยปกติแล้วนักเรียน นักศึกษา ในวัยนี้เป็นวัยที่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทั้งในระหว่างเวลาฝึกงานและไม่ได้อยู่ในระหว่างฝึกงานก็ตาม ดังนั้น
วิทยาลัยฯ จึงด�ำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนท�ำประกันอุบัติเหตุ โดยช�ำระเบี้ยประกัน
คนละ ๑๕๐ บาท
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← แผนคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา ➢
ตารางผลประโยชน์และความคุ้มครอง
แผนประกัน
๑. เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
๘๐,๐๐๐
๒. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยความรับผิดของสถานศึกษา (จ่ายรวมกับความคุ้มครอง
๑๖๐,๐๐๐
ตามข้อ ๑) จ�ำกัดความรับผิด/ปี/กรมธรรม์
๘,๐๐๐,๐๐๐
๓. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายรวมกับความคุ้มครองตามข้อ ๑)
๑๖๐,๐๐๐
๔. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
หรือถูกฆาตกรรม ท�ำร้ายร่างกาย
๔๐,๐๐๐
๕. ค่าปลงศพ เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บทุกกรณี (นอกเหนืออุบัติเหตุ)
๓๐,๐๐๐
๖. ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อบ.๒)    
		
๖.๑ ทุพพลภาพถาวร (๑๐๐%)
๘๐,๐๐๐
		
๖.๒ สูญเสียข้อมือ หรือข้อเท้า หรือสายตา รวม ๒ ข้าง หรือมากกว่า (๑๐๐%)
๘๐,๐๐๐
		
๖.๓ สูญเสียข้อมือ หรือข้อเท้า หรือสายตา เพียง ๑ ข้าง (๖๐%)
๔๘,๐๐๐
		
๖.๔ หูหนวก ๒ ข้าง หรือเป็นใบ้ (๕๐%)
๔๐,๐๐๐
		
๖.๕ หูหนวก ๑ ข้าง (๑๕%)
๑๒,๐๐๐
		
๖.๖ สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ ๒ ข้อ (๒๕%)
๒๐,๐๐๐
		
๖.๗ สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ ๑ ข้อ หรือนิ้วชี้ ๓ ข้อ (๑๐%) และอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลง
๘,๐๐๐
			 คุ้มครอง อบ.๒
๗. ค่ารักษาพยาบาลอุบตั เิ หตุตอ่ ครัง้ ไม่เกิน รวมก่อการร้าย (ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์
๘,๐๐๐
ตัวจริง)
๘. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง (เหมาจ่าย) รวมก่อการร้าย
		
๘.๑ ค่าชดเชย ผู้ป่วยนอก (ค่าเดินทาง) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
๓๐๐
		
๘.๒ ค่าชดเชยผู้ป่วยใน (ค่าเฝ้าไข้) นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด ๑๐๐ วัน/ปี
๕๐๐
			 (ใช้ส�ำเนาใบรับรองแพทย์ ระบุการเกิดเหตุ) วันละ
**หมายเหตุ  ข้อ ๗ ข้อ ๘ ให้เลือกใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งเท่านั้น
๙. เกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ อาณาเขตที่คุ้มครอง : ทั่วโลก
		
๙.๑ ค่าชดเชยผู้ป่วยใน (ค่าเฝ้าไข้) (เพิ่มขึ้นอีก ๑ เท่าของค่าชดเชย ข้อ ๘.๒ ที่ซื้อไว้
๑,๐๐๐
		
๙.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ หลังจากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือ
๑๐,๐๐๐
			 ค่าใช้จ่ายส่งศพกลับประเทศไทย ส�ำหรับผู้เสียชีวิต ในวงเงิน
๑๐. ค่ารถพยาบาลส่งต่อเพื่อการรักษา ตามความเห็นแพทย์ ในวงเงินไม่เกิน
๑๐,๐๐๐
เบี้ยประกันภัย/คน/ปี
๑๕๐
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ข้อตกลงความคุ้มครอง

๑. กรณีค่ารักษาพยาบาล
๑.๑ ให้น�ำส่งใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ ที่งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
๑.๒ ให้นักเรียน นักศึกษามาลงชื่อ และกรอกแบบฟอร์มรับเงินค่าสินไหม ได้ที่
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
๒. กรณีเสียชีวิตให้แจ้งงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา ดังนี้
๒.๑ ส่งส�ำเนาใบมรณบัตร
๒.๒ รายงานชันสูตรพลิกศพ (รับรองส�ำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ)
๒.๓ รายงานบันทึกประจ�ำวันของต�ำรวจ (รับรองส�ำเนาถูกต้อง)
๒.๔ บัตรประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา
๒.๕ บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต และผู้รับประโยชน์ (ทั้งบิดาและมารดา)
๒.๖ ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์ (ทั้งบิดาและมารดา)
๒.๗ ส�ำเนาทะเบียนสมรส กรณีที่ผู้รับประโยชน์ (ทั้งบิดาและมารดา)
๒.๘ เอกสารทั้งหมด จะต้องรับรองส�ำเนาถูกต้องทุกฉบับ

รายละเอียดความคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา
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แนวปฏิบัติของนักเรี ยน นักศึกษา
ในงานที่เกี่ยวข้อง
- งานทะเบียน

← งานทะเบียน ➢
๑.๑ พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
๑) มีพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติ หลักสูตร ปวช. ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ม.๓ หรือเทียบเท่า หลักสูตร ปวส. ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช./ ม.๖ หรือเทียบเท่า
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย
๓) มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ
๔) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายก�ำหนด
๕) ถ้าเคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเพราะความผิดอย่างร้ายแรง จะต้อง
พ้นสภาพนักเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้าเรียน
๖) มีภูมิล�ำเนาเป็นหลักแหล่ง
๗) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๘) มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
๑.๒ การท�ำบัตรนักศึกษา
		
ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่
๑) ถ่ายรูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด�ำ แต่งเครื่องแบบนักเรียน
นักศึกษา ถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จะเป็นผูอ้ อกบัตรนักศึกษาให้โดยไม่ตอ้ งยืน่ ค�ำร้องขอ
		
ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาเก่า กรณีบัตรช�ำรุด/ สูญหาย
๑) ให้ยื่นค�ำร้องที่งานทะเบียน พร้อมแนบเอกสาร กรณีช�ำรุด ต้องมีซาก (บัตรที่
ช�ำรุด) กรณีสูญหายให้แนบใบแจ้งความจากสถานีต�ำรวจ
๒) จ่ายเงินที่งานการเงินค่าท�ำบัตรครั้งที่ ๒
๓) รอรับบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามในบัตร
๑.๓ การลงทะเบียนรายวิชาปกติ นักเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน
ตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยฯ ก�ำหนด
๑) ระดับ ปวช.
(๑) นักเรียน มาลงทะเบียนตามวัน/เวลาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ก�ำหนด
โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษา พร้อมน�ำส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
มารับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
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(๒) นักเรียน จะได้รับใบลงทะเบียน ส่วนที่ ๒ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการ
ยืนยันว่านักเรียนได้ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว
๒) ระดับ ปวส.
(๑) นักศึกษา มาลงทะเบียนตามวัน/เวลาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีกำ� หนด
โดยนักศึกษามารับใบลงทะเบียนที่งานทะเบียน และน�ำใบลงทะเบียนไปจ่ายเงินที่งานการเงิน
(๒) งานการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินพร้อมฉีกใบลงทะเบียนส่วนที่ ๒ ให้นกั ศึกษา
คืนไปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๓) หากนักศึกษาต้องการผ่อนผันช�ำระเงินค่าลงทะเบียนจะต้องยื่นใบผ่อนผัน
จากงานการเงินพร้อมช�ำระเงินงวดแรก และสามารถผ่อนได้ ๒ งวด โดยงวดที่ ๒ จะต้องช�ำระ
ก่อนสอบปลายภาคเรียนนั้น ๆ
๑.๔ การลงทะเบียนช้าภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ก�ำหนดวันลงทะเบียน
๑) นักเรียน นักศึกษาที่มาลงทะเบียนไม่ทันตามก�ำหนด นักเรียน นักศึกษา
จะต้องมายื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนช้าที่งานทะเบียน โดยต้องพาผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
มาลงชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียน
๒) น�ำเอกสารยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนช้า พร้อมใบลงทะเบียน ให้ครูที่ปรึกษา
และหัวหน้างานทะเบียนลงนามรับรอง
๓) นักเรียน นักศึกษาไปช�ำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าปรับลงทะเบียนช้า
(๕๐ บาท) ที่งานการเงิน
๑.๕ การลงทะเบียนช้า เกิน ๑๕ วัน นับจากวันที่ก�ำหนด
๑) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษายื่ น ค� ำ ร้ อ งที่ ง านทะเบี ย น โดยพาผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น
นักศึกษามาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
๒) น�ำค�ำร้องผ่านความเห็นชอบจากครูทปี่ รึกษา หัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร และผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ลงทะเบียน
๓) น�ำค�ำร้องที่ผู้อ�ำนวยการฯ อนุญาต พร้อมกับใบลงทะเบียนไปช�ำระเงิน
ค่าลงทะเบียน และค่าปรับลงทะเบียนช้า (๑๐๐ บาท) ที่งานการเงิน
๑.๖ การลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา
๑) เขียนขอลงทะเบียนเพิ่ม/ถอนรายวิชา ที่งานทะเบียน
๒) น�ำใบลงทะเบียนเพิม่ /ถอนรายวิชา ให้ครูผสู้ อนและครูทปี่ รึกษาลงชือ่ รับทราบ
๓) น� ำ ใบลงทะเบี ย นเพิ่ ม /ถอนรายวิ ช าให้ ง านทะเบี ย นลงชื่ อ พร้ อ มคิ ด
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
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ค่ า ลงทะเบี ย นเพิ่ ม (กรณี ถ อนรายวิ ช าจะไม่ ไ ด้ เ งิ น คื น ) ระดั บ ปวช. หน่ ว ยกิ ต ละ ๕๐ บาท
ระดับ ปวส. หน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท
			๔) น�ำใบลงทะเบียนเพิม่ /ถอนรายวิชาไปช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเพิม่ ทีง่ านการเงิน
พร้อมออกใบเสร็จให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
๑.๗ การลงทะเบียนแก้ ๐ (ศูนย์)
๑) เขียนใบลงทะเบียนแก้ ๐ (ศูนย์) ที่งานทะเบียน
๒) น�ำใบลงทะเบียนแก้ ๐ (ศูนย์) ผ่านความเห็นชอบจากครูผู้สอน
๓) น�ำใบลงทะเบียนแก้ ๐ (ศูนย์) ให้งานทะเบียนลงชื่อพร้อมคิดค่าลงทะเบียน
แก้ ๐ (ศูนย์) หน่วยกิตละ ๑๐ บาท (ลงทะเบียนสอบแก้ ๐ (ศูนย์) ได้เฉพาะระดับ ปวช. เท่านั้น)
๔) น�ำใบลงทะเบียนแก้ ๐ (ศูนย์) ไปช�ำระเงินที่งานการเงิน พร้อมเก็บใบเสร็จไว้
เป็นหลักฐาน
๑.๘ การลาพัก/รักษาสภาพ ยืน่ ค�ำร้องภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิน้ สุดการลงทะเบียน
๑) ยืน่ ค�ำร้องทีง่ านทะเบียน โดยพาผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษามาลงชือ่ ต่อหน้า
เจ้าพนักงานทะเบียน น�ำค�ำร้องไปช�ำระค่ารักษาสภาพ (๑๐๐ บาท) กรณีไม่ลงทะเบียน ทีง่ านการเงิน
๒) น�ำค�ำร้องไปให้ครูที่ปรึกษา เซ็นรับทราบ แล้วน�ำกลับมาให้งานทะเบียนเพื่อ
ด�ำเนินการต่อไป
๑.๙ การลาออก/โอนย้ายสถานศึกษา ยื่นค�ำร้องก่อนสอบปลายภาคเรียน
๑) ยืน่ ค�ำร้องทีง่ านทะเบียน โดยพาผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษามาลงชือ่ ต่อหน้า
เจ้าพนักงานทะเบียน พร้อมแนบบัตรนักศึกษามาด้วย
๒) น�ำค�ำร้องผ่านความเห็นชอบครูทปี่ รึกษา เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด เจ้าหน้าทีง่ านการเงิน
๓) น�ำค�ำร้องกลับมายังงานทะเบียนเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา
ต้องไปติดต่อสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับ สอศ. เท่านั้น)
๑.๑๐ การขอใบรับรองการศึกษา/ใบรับรอง (รบ.๑/ปพ.๑ ไม่จบ)
๑) เตรียมรูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จ�ำนวน ๑ รูป โดยถ่ายรูปหน้าตรง ไม่เกิน ๖ เดือน
แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๒) แนบหลักฐาน เช่น หนังสือได้รับทุนการศึกษา เอกสารการศึกษาต่อที่อื่น
ระบุขอระเบียนแสดงผลการเรียน ฯลฯ
๓) ใบรับรองการศึกษา ได้ภายใน ๓ วันท�ำการ นับจากวันที่ยื่นค�ำร้องหากด่วน
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
**ใบรับรองต่าง ๆ (ยกเว้นชุดแรก) ชุดละ ๒๐ บาท**
62

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

← ขัน้ ตอนการลงทะเบียนเรียนปกติ และลงทะเบียนเรียนช้า ➢
ระดับ ปวช. และ ปวส.
ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนจากเว็บ std.๒๐๑๘
พร้อมลงชื่อใบลงทะเบียน ๒ ฉบับ
น�ำใบลงทะเบียนมาให้ครูที่ปรึกษาผ่านความเห็นชอบ
ช�ำระเงินที่งานการเงินทั้ง ๒ ฉบับ คืน ๑ ฉบับ ให้นักศึกษา
เก็บใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนปกติ
และลงทะเบียนเรียนช้าระดับ ปวช. และ ปวส.

คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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← ขัน้ ตอนการขอเปลีย่ นชือ่ ตัว/ชือ่ สกุล ➢
นักเรียน นักศึกษาเขียนค�ำร้อง ณ ห้องทะเบียน
แนบส�ำเนาใบส�ำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล
พร้อมส�ำเนาบัตรประชาชน (ล่าสุด) และส�ำเนาทะเบียนบ้าน
น�ำส่งงานทะเบียน เพื่อบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล

← ขัน้ ตอนการขอส�ำเนาแสดงผลการเรียน (รบ.๑) กรณียงั ไม่จบการศึกษา ➢
(๓ ภาคเรียน/๕ ภาคเรียน)
นักเรียน นักศึกษารับแบบฟอร์มค�ำร้องได้ที่งานทะเบียน
หัวหน้างานทะเบียนลงชื่อให้ความเห็น
การขอใบรับรองสภาพนักศึกษา
นักศึกษาส่งค�ำร้องคืนงานทะเบียน พร้อมรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอส�ำเนาแสดงผลการเรียน (รบ.๑)
กรณียังไม่จบการศึกษา (๓ ภาคเรียน/๕ ภาคเรียน)
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คู่มือ นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

← ขัน้ ตอนการขอจบการศึกษา ➢
นักเรียน นักศึกษารับแบบฟอร์มค�ำร้องได้ที่งานทะเบียน
ยื่นเอกสารที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรองผล
การผ่านกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
ส่งค�ำร้องพร้อมแนบส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ส�ำเนาบัตรประชาชนของตนเอง, บิดา, มารดา
อย่างละ ๑ ฉบับ ส่งงานทะเบียน
งานทะเบียนท�ำก�ำหนดการให้ตรวจสอบ รบ.๑
พร้อมแจ้งนักศึกษาน�ำรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๔ รูป
(ให้เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หลังรูปถ่ายทุกรูป)
  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอจบการศึกษา

← ขัน้ ตอนการขอใบรับรองสภาพนักศึกษา ➢
นักเรียน นักศึกษาแบบฟอร์มค�ำร้องได้งานทะเบียน
ส่งค�ำร้องคืนงานทะเบียน พร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
เพื่อด�ำเนินการขออนุมัติต่อผู้บริหารสถานศึกษา

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใบรับรองสภาพนักศึกษา
คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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← ขัน้ ตอนการขอ TRANSCRIPTS ➢
นักเรียน นักศึกษารับแบบฟอร์มค�ำร้องได้ที่งานทะเบียน
ส่งค�ำร้องคืนงานทะเบียน พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๒ รูป เพื่อด�ำเนินการขออนุมัติต่อผู้บริหารสถานศึกษา
นักศึกษาช�ำระเงินได้ที่งานการเงิน (กรณีขอครั้งที่ ๒)
หัวหน้างานทะเบียนลงชื่อให้ความเห็นการขอ TRANSCRIPTS
รองผู้อ�ำนวยการ ลงชื่อให้ความเห็นการขอ TRANSCRIPTS
ผู้อ�ำนวยการลงชื่อให้ความเห็นชอบ TRANSCRIPTS

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอ TRANSCRIPTS
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คู่มือ นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

← ขัน้ ตอนการขอลาพักการเรียน ➢
นักเรียน นักศึกษารับแบบฟอร์มค�ำร้องได้ที่งานทะเบียน
ผู้ปกครองลงชื่อรับรองการขอลาพักการเรียน
ครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองการขอลาพักการเรียน
ผ่านความเห็นชอบจากครูผู้สอน
นักเรียน นักศึกษาช�ำระเงินได้ที่งานการเงิน
(กรณียังไม่ลงทะเบียน)
นักเรียน นักศึกษาส่งค�ำร้องคืนงานทะเบียน
เพื่อด�ำเนินการขออนุมัติต่อผู้บริหารสถานศึกษา

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอลาพักการเรียน

คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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← ขัน้ ตอนขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ➢
นักเรียน นักศึกษารับแบบฟอร์มค�ำร้องได้ที่งานทะเบียน
ผู้ปกครองลงชื่อรับรองการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ครูที่ปรึกษาลงชื่อรับรองการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาช�ำระเงินได้ที่งานการเงิน
(กรณียังไม่ลงทะเบียน)
นักเรียน นักศึกษาส่งค�ำร้องคืนงานทะเบียน
เพื่อด�ำเนินการขออนุญาตต่อผู้บริหารสถานศึกษา

  ตัวอย่างแบบฟอร์มขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
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คู่มือ นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

← ขัน้ ตอนการขอกลับเข้าเรียน ➢
นักเรียน นักศึกษารับแบบฟอร์มค�ำร้องได้ที่งานทะเบียน
น�ำเอกสารค�ำร้องไปช�ำระเงินได้ที่งานการเงิน
งานหลักสูตร ลงชื่อให้ความเห็นการกลับเข้าเรียน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ลงชื่อรับรองการขอกลับเข้าเรียน
หัวหน้างานทะเบียนลงชื่อให้ความเห็นการขอกลับเข้าเรียน
เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติการกลับเข้าเรียน

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอกลับเข้าเรียน

คู่มือนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
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← ขัน้ ตอนการขอลาออก ➢
นักเรียน นักศึกษารับแบบฟอร์มค�ำร้องได้ที่งานทะเบียน
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาลงชื่อรับรองการขอลาออก
ครูที่ปรึกษาลงชื่อให้ความเห็นการขอลาออก
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดลงชื่อรับรองและ
ให้ความเห็นการขอลาออก (ตรวจสอบการยืม - คืนหนังสือ)
หัวหน้างานการเงิน ตรวจสอบการช�ำระเงินค่าเทอม
พร้อมลงชื่อรับรอง (เฉพาะนักศึกษา ระดับ ปวส.)
ส่งค�ำร้องคืนงานทะเบียน เพื่อด�ำเนินการขออนุมัติ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอลาออก
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คู่มือ นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

แนวปฏิบัติของนักเรี ยน นักศึกษา
ในงานที่เกี่ยวข้อง
- งานวิทยบริ การและห้องสมุด

← งานวิทยบริการและห้องสมุด ➢
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีข้อมูลทางวิชาการให้บริการแก่
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งห้องสมุดตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อาคารเรียน ๑ โดยมี
ระเบียบการใช้งานดังนี้
๑. ระเบียบการใช้ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ห้องสมุดเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญยิ่งของสถานศึกษาที่จะให้บริการวิชาการแก่นักเรียน
นักศึกษา ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่เพื่อให้การใช้ห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีจึงวางระเบียบการใช้ห้องสมุดดังนี้
ข้อ ๑ เวลาเปิด-ปิดบริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
(ก่อน – หลัง เวลาเปิด – ปิดบริการ จะจัดเตรียมและจัดเก็บห้องสมุดเพือ่ ให้บริการ)
ข้อ ๒ ผู้มีสิทธิ์ในการยืมหนังสือ
๒.๑ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๒.๒ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ
๒.๓ เจ้าหน้าที่คนงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
๒.๔ การบริการแก่บคุ คลและหน่วยงานภายนอกขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของบรรณารักษ์
ข้อ ๓ การท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุด
๓.๑ การท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุดของครู เจ้าหน้าที่ และคนงานต้องน�ำหลักฐานต่อไปนี้
มาแสดง
๓.๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จ�ำนวน ๑ รูป
๓.๑.๒ บัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน
๓.๒ การท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุดของนักเรียน นักศึกษาจะต้องน�ำหลักฐานต่อไปนี้
มาแสดง
๓.๒.๑ บัตรประจ�ำตัวนักเรียน นักศึกษา
๓.๒.๒ หลักฐานการช�ำระเงินค่าบ�ำรุงการศึกษาซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้ออกให้
๓.๓ ขอท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุดครัง้ แรกห้องสมุดจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ทัง้ สิน้
๓.๔ ถ้าบัตรสมาชิกห้องสมุดหาย ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบภายใน ๗ วัน และ
ขอท�ำบัตรใหม่ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรละ ๕ บาท
๓.๕ นักเรียน นักศึกษา จะต้องท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุดภายใน ๒ เดือนแรกของ
ภาคเรียนที่ ๑ และในเดือนแรกของภาคเรียนต่อไปเมือ่ พ้นระยะนีแ้ ล้วนักเรียน นักศึกษา ต้องเสีย
ค่าปรับเพื่อขอท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุดใหม่บัตรละ ๕ บาท
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ข้อ ๔ ระเบียบในการยืม
๔.๑ ครู ยื ม หนั ง สื อ ได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๐ เล่ ม ยกเว้ น การยื ม เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการสอน
เป็นรายชั่วโมงหรือภาคการศึกษาโดยก�ำหนดเวลายืมดังนี้
๔.๑.๑ หนังสือทั่วไปเพื่อใช้ค้นคว้าเตรียมการสอนหนังสือเบ็ดเตล็ดหรือหนังสือ
บันเทิง ยืมได้ไม่เกิน ๕ เล่ม ก�ำหนดเวลายืม ๗ วัน
๔.๑.๒ หนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทีอ่ าจารย์สอนในภาคเรียน
นั้น ๆ ยืมได้ไม่เกิน ๕ เล่ม ก�ำหนดเวลาการยืมหนึ่งภาคเรียน
๔.๑.๓ ครูที่ยืมหนังสือครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดแล้วจะขอยืมเพิ่มเติมอีกไม่ได้
หากยังไม่ส่งคืนเล่มอื่น ๆ
๔.๒ นักเรียน นักศึกษา ยืมได้ไม่เกิน ๕ เล่ม ก�ำหนดเวลาการยืน่ ไม่เกิน ๗ วัน วารสาร
เย็บเล่มไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
๔.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นเจ้าของบัตรสมาชิกห้องสมุดเท่านั้นที่มีสิทธิ์
ในการยืมหนังสือของห้องสมุด
๔.๒.๒ ก่อนการสอบปลายภาค ๑๐ วัน ผู้ยืมหนังสือทุกคนจะต้องส่งหนังสือ
ตามทีก่ ำ� หนดห้องสมุดจะแจ้งชือ่ ไปยังงานทะเบียนเพือ่ ให้ระงับการออกเกรดหรือประกาศนียบัตร
ในภาคเรียนนั้น ๆ
๔.๓ เจ้าหน้าทีแ่ ละคนงานให้ยมื หนังสือได้ไม่เกิน ๕ เล่ม ก�ำหนดเวลาการยืน่ ไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้อ ๕ เวลายืม-คืนหนังสือ
๕.๑ หนังสือทั่วไปก�ำหนดยืม - คืนหนังสือได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕.๒ หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุดคือหนังสืออ้างอิงทุกประเภท
นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ ส�ำหรับผู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ค้นคว้าประกอบการสอน
จะอนุญาตให้ยืมได้ชั่วคราว และต้องรีบน�ำส่งห้องสมุดโดยด่วน
๕.๓ การยืมต่อจะต้องน�ำหนังสือเล่มทีจ่ ะยืมต่อมาด้วยเพือ่ ด�ำเนินการขัน้ ตอนในการ
ยืมหนังสือใหม่หนังสือเล่มเดียวกันจะยืมต่อกันได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ข้อ ๖ การปรับและชดใช้ของสมาชิกห้องสมุด
๖.๑ หนังสือทั่วไปส่งช้ากว่าก�ำหนดจะต้องเสียค่าปรับเล่มละ ๑ บาทต่อวัน
๖.๒ สมาชิกได้ทำ� หนังสือหายจะต้องแจ้งห้องสมุดทราบภายใน ๗ วัน และหาหนังสือ
เล่มนั้น ๆ มาชดใช้ห้องสมุดภายใน ๑๕ วัน และต้องเสียค่าปรับเท่ากับวันที่ยังไม่น�ำหนังสือมาคืน
ห้องสมุดและบวกค่าเตรียมหนังสือกรณีที่หนังสือหาซื้อไม่ได้แล้วต้องชดใช้ให้ห้องสมุดเป็นเงิน
๒ เท่าของราคาหนังสือที่ประเมินไว้ในสมุดทะเบียน
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ข้อ ๗ การลงโทษการท�ำผิด
๗.๑ การตัด ฉีก ขโมย หนังสือของห้องสมุด ต้องถูกลงโทษดังนี้
๗.๑.๑ ตัดสิทธิการยืมหนังสือทุกภาคการศึกษา
๗.๑.๒ เสนอคณะกรรมการฝ่ายปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษ
๗.๑.๓ ผู้ใช้ห้องสมุดที่ยืมบัตรผู้อ่ืนหรือผู้ให้ยืมบัตรเพื่อยืมหนังสือ จะถูกลงโทษ
ทั้งผู้ยืมและผู้ให้ยืม โดยจะต้องตัดสิทธิการยืมทุกภาคการศึกษา
๗.๑.๔ ผู้ใช้ห้องสมุดท�ำผิดกฎอื่น ๆ ให้บรรณารักษ์พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๘ ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้ห้องสมุด
๘.๑ ก่อนเข้าห้องสมุดจะต้องวางกระเป๋า หนังสือ แฟ้ม และเอกสารอืน่ ๆ ไว้หน้าห้องสมุด
ในที่ที่จัดเตรียมไว้
๘.๒ ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแต่งกายสุภาพ
๘.๓ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๘.๔ ห้ามน�ำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เข้าไปรับประทานในห้องสมุด
๘.๕ เมื่อใช้เก้าอี้แล้วเลื่อนเข้าที่ให้เรียบร้อยและไม่เคลื่อนย้ายเก้าอี้ไปจากที่เดิม
๘.๖ หนังสือทั่วไปที่ท่านเสร็จแล้วให้น�ำไปวางเป็นระเบียบไว้ที่เดิม
๘.๗ นิตยสาร และวารสารที่อ่านเสร็จแล้วให้น�ำไปวางไว้บนรถเข็นหนังสือ ไม่ควร
ทิ้งเกะกะไว้บนโต๊ะ
๘.๘ ช่วยกันระวังรักษาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดของห้องสมุด
๘.๙ การน�ำนักเรียน นักศึกษา เข้าห้องสมุดให้ครูประจ�ำวิชาเป็นผูร้ บั ผิดชอบควบคุม
นักเรียน นักศึกษา และบันทึกแจ้งห้องสมุด
๘.๑๐ ทิ้งเศษขยะให้ถูกที่
๘.๑๑ ปิดโทรศัพท์มือถือ
๒. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้จัดพื้นที่ส�ำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Internet
๒.๒ เกม และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
๒.๓ กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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