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วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
    ASEAN  BUSINESS  ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE

     A- BATC หมายถึง ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 

ความหมายตราวิทยาลัย

 ช่อมะกอก หมายถึง  ชัยชนะแห่งสันติภาพ  และความรุ่งเรือง
 มงกุฏ หมายถึง  อำานาจ  ความเป็นผู้นำา  ความเป็นอมตะ
       หมายถึง   ความเป็นเลิศ  ความเป็นหนึ่งในระดับสูง   
    และเป็นตัวย่อของอาเซียน
 หนังสือ หมายถึง  ความเป็นเลิศในสรรพวิทยา  มีสมองของ 
    นักปราชญ์ การเรียนรู้  ความทรงจำาที ่ 
    ยั่งยืน
 เรือสำาเภา หมายถึง  การค้า การติดต่อ  การก้าวไปข้างหน้า 
    ความเคลื่อนไหวสู่อนาคต
 วงกลม หมายถึง   ไม่มีที่สิ้นสุด
 โบว์ หมายถึง   ความปิติยินดี
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 สีประจำาวิทยาลัย   คือ สีทอง -  สีแดง
 สีทอง หมายถึง   ความเป็นผู้นำา  ความเข้มแข็ง  อดทน และ
    มีความรู้กว้างไกล
 สีแดง หมายถึง   ความเป็นเลิศทางทักษะ วิชาการ 
    ความรัก สามัคคี และการยึดมั่นใน  
    คุณธรรม จริยธรรม
 ดอกไม้ประจำาวิทยาลัย คือ ดอกสุพรรณิการ์
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ปรัชญาวิทยาลัย
เลิศล้ำาวิชาการ ประสานคุณธรรม มุ่งนำาสู่สากล

เลิศล้ำาวิชาการ  หมายถึง     นักเรียนได้รับความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเต็ม 
 ตามศักยภาพจากการถ่ายทอดความรู้โดย 
 ครูผู้สอนอย่างดีที่สุด

ประสานคุณธรรม  หมายถึง บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม ปฎิบัติงานโดยใช้ 
 คุณธรรมเป็นเครื่องมือประสาร

มุ่งนำาสู่สากล  หมายถึง การบริหาร การจัดกระบวนการเรียนการ 
    สอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นที่ 
    ยอมรับของอารยประเทศ
วิสัยทัศน์  (Vision)
              วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจจะเป็น

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติได้รับการยอมรับ 

 จากสังคมและมุ่งสู่ความเป็นสากล
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พันธกิจ (Mission)
 1.  พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพียบพร้อมด้วยกริยามารยาทอันดีงาม
 2.  จัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสนองความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ตลาดแรงงานและมีความเป็นสากล
 3.  บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4.  จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 5.  พัฒนาอาคารอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ ให้เอื้ออำานวยต่อการ
จัดการเรียนรู้
 6. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตย ปลูกฝังความรัก สามัคคี
 7. สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัย
 8. ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา

เป้าหมาย (Goals)
1. ด้านนักเรียน นักศึกษา
 - มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านและการค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นคนดีมีคุณธรรม
 - รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำารงชีพในสังคมยุคใหม่
 - มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้         
สร้างงาน สร้างอาชีพ
 - มีความสามารถนำาเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในตนเอง
 - มีความมุ่งมั่นสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. ด้านครูผู้สอน
 - มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 - มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ
 - พัฒนาตนเองในการเพิ่มศักยภาพอย่างเต็มความสามารถเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียน
 - ทำาหน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
3. ด้านผู้บริหาร
 - มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
 - เป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลงให้วิทยาลัย มีการบริหารจัดการที่ดี
 - มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และ
กระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านวิทยาลัย
 - มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
 - เป็นวิทยาลัยชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น   
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
 - มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงเกิดจาก
การร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม
 - มีการกำากับและติดตามตรวจสอบผลทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านผู้ปกครองและชุมชน
 - ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำาเนิน
งานของวิทยาลัย
 - ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุน  การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต็มที่
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ข้อปฏิบัติในการยื่นคำาร้องและการขอเอกสารต่าง ๆ

ประเภทคำาร้อง เอกสารที่ใช้ประกอบ

1. ขอใบคำาร้อง
1.1  ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา
1.2  ใบรับรองผลการเรียน (Tran-
script) 

รูปถ่ายสีชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำานวน 
1 ใบ(ห้ามใช้รูปถ่ายด่วน-โพลารอยด์) ไม่ใส่
เครื่องประดับ นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวรวบไป
ด้านหลังให้เรียบร้อย

2. คำาร้องขอจบการศึกษา 1. สำาเนาการลงทะเบียน ภาคสุดท้าย
2. ใบรายงานตัวขอจบการศึกษา

3.  คำาร้องขอเปลี่ยน ยศ ชื่อ สกุล (ขอ
เปลี่ยนให้เสร็จภายในเดือนมกราคม 
ของทุกปีการศึกษา)

1. บัตรนักศึกษา (เพื่อทำาบัตรใหม่)
2. สำาเนาเอกสารการเปลี่ยน ยศ ชื่อ สกุล 1 ชุด
3. สำาเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน 1 ชุด)

4. คำาร้องขอย้ายสาขาวิชา/รอบและ
เทียบโอนภายใน

1. ใบตรวจสอบการลงทะเบียน
2. หลักฐานการลงทะเบียน

5.  คำาร้องขอลาพักการศึกษา 
(ต้องนำาผู้ปกครองมารับรองโดยเป็น
บุคคลเดียวกับวันที่มารายงานตัว)

1. สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
2. บัตรประจำาตัวนักศึกษางานทะเบียนจะเก็บไว้
จนกว่านักศึกษาจะมาขอคืนสภาพนักศึกษาและ
ยื่นคำาร้องขอบัตรคืน
3. บัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ของผู้ปกครอง
4. หากนักศึกษาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มา
ประกอบด้วย
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาภาคเรียนละ 500 บาท

6.  คำาร้องขอลาออก 
(ต้องนำาผู้ปกครองมารับรองโดยเป็น
บุคคลเดียวกับวันที่มารายงานตัว) 
หากไม่มีสิ่งใดขัดข้องทางวิทยาลัยก็
อนุญาตให้ลาออกได้)

บัตรประจำาตัวนักศึกษา

7.  คำาร้องขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สำาเนาทะเบียนบ้าน(ที่ย้ายเข้าเรียบร้อยแล้ว)
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ขั้นตอนการยื่นคำาร้องและการขอเอกสารต่าง ๆ

1.  ยื่นคำาร้องที่งานทะเบียนโดยใช้คำาร้อง 1 ใบ ต่อ 1 เรื่อง (ควรติดต่อขอเอกสารล่วง
หน้า 3 วัน)
2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาความคิดเห็น
3.  กรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วนอย่างละเอียด และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ
4.  นำาคำาร้องยื่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมคำาร้องที่งานทะเบียน
5.  เมื่องานทะเบียนได้รับคำาร้องดังกล่าวจะออกใบรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่น
คำาร้องให้กับนักเรียน/นักศึกษา และแจ้งกำาหนดวันรับผล
6.  เมื่อครบกำาหนดให้นักศึกษานำาใบขอรับเอกสารที่ยื่นคำาร้องมาแสดงต่องานทะเบียน 
เพื่อขอรับทราบผลการอนุมัติ และขอรับเอกสาร
7.  คำาร้องที่วิทยาลัยกำาหนดให้ชำาระค่าธรรมเนียมนักศึกษา ต้องทำาการชำาระค่า
ธรรมเนียมที่งานการเงิน งานการเงินจะออกใบเสร็จชำาระค่าธรรมเนียมแก่นักศึกษาเพื่อ
นำาใบเสร็จมาขอรับเอกสารที่งานทะเบียน
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

พ.ศ.2556

 ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ให้เหมาะสม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  
พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวช.” หมายความว่า การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี หลังจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
 “นักเรียน”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำาหรับผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องทำาสัญญาการฝึก
อาชีพกับสถานประกอบการด้วย
 “ภาคเรียน”  หมายความว่า ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
 “ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติใน
ระหว่างภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
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 ขอ 6 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตาม ข้อ 5 ไมได ให้ใช้ตัวอักษรต่อไป
นี้
 ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไมมีสิทธิเขารับการประเมินสรุปผลการเรียนเนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ำากวารอยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาไมใชเหตุสุดวิสัย
 ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร
 ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไมมีเหตุผลสมควร
 ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร
 ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำาหนด
 ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหวางที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
 ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายใหทำา
 ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุก
ครั้งและหรือไมสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำาหนด ดวยเหตุ 
จำาเปนอันสุดวิสัย
 ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเขารับการประเมินทดแทนการประเมินสวนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไมสมบูรณภายในภาคเรียนถัดไป
 ผ. หมายถึง ไดเขารวมกิจกรรมตามกำาหนด และผลการประเมินผาน
 ม.ผ. หมายถึง ไมเขารวมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผาน หรือผลการ
ประเมินการเรียนโดยไมนับจำานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการศึกษาตามหลัก
สูตรไมผาน หรือไมไดทำาการประเมินผลการเรียน
 ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไมนับจำานวนหนวยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผาน

 “สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ
 “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า ข้อกำาหนดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำา
หน้าที่รับผิดชอบ ในการอำานวยการ ติดตาม และกำากับดูแลมาตรฐานนักเรียน นักศึกษา

หมวด 1
วิธีการประเมินผลการเรียน

 ขอ 4 การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาให้ดำาเนินการประเมินตามสภาพจริง
ต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรูความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและ
การประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบ 
หมายในอัตราส่วนตามความสำาคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายให้ดำาเนิน
การประเมินผลการเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานกำาหนด
 ขอ 5 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
  4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
  3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
  2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
  1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
  1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
  0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา 
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 “สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ
 “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า ข้อกำาหนดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำา
หน้าที่รับผิดชอบ ในการอำานวยการ ติดตาม และกำากับดูแลมาตรฐานนักเรียน นักศึกษา

หมวด 1
วิธีการประเมินผลการเรียน

 ขอ 4 การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาให้ดำาเนินการประเมินตามสภาพจริง
ต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรูความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้
เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและ
การประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมและงานที่มอบ 
หมายในอัตราส่วนตามความสำาคัญของแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายให้ดำาเนิน
การประเมินผลการเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานกำาหนด
 ขอ 5 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
  4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
  3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
  2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
  1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
  1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
  0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา 

 ขอ 6 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตาม ข้อ5 ไมได ให้ใช้ตัวอักษรต่อไป
นี้
 ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไมมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจาก
มีเวลาเรียนต่ำากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไมใช่เหตุสุดวิสัย
 ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไมครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไมมีเหตุผลสมควร
 ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไมมีเหตุผลสมควร
 ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไมมีเหตุผลสมควร
 ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำาหนด
 ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
 ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำา
 ม.ส. หมายถึง ไมสมบูรณ เนื่องจากไมสามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง 
และหรือไมส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำาหนดด้วยเหตุจำาเป็น
อันสุดวิสัย
 ม.ท. หมายถึง ไมสามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไมสมบูรณภายในภาคเรียนถัดไป
 ผ. หมายถึง ไดเข้าร่วมกิจกรรมตามกำาหนด และผลการประเมินผ่าน
 ม.ผ. หมายถึง ไมเข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไมผ่าน
 ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
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 ขอ 7 ในกรณีต่อไปนี้ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
  (1) มีผลการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา (ไมผ่าน)
  (2) ได ข.ร.
  (3) ได ข.ป.
  (4) ได ข.ส.
  (5) ได ถ.ล.
  (6) ได ถ.พ.
  (7) ได ท.
  (8) ได ม.ท.
 ขอ 8 นักศึกษาที่ทำาการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบ
หมายให้ทำาในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้
 (1) ให้ไดคะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
 (2) ให้ไดระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น หรือ
 (3) ให้ไดระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความ
ประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำาหนด
 ขอ 9 การคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
 (1) ให้นำาผลบวกของผลคูณระหว่างจำานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับ
ผลการเรียน หารด้วยผลบวกของจำานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาคิดทศนิยมสองตำา
แหน่งไมปัดเศษ
 (2) ให้คำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามข้อ 
4. และข้อ 5. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ำา เรียนแทน ให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและ
นับจำานวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
 (3) ให้คำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
  (ก) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคเรียน คำานวณจากรายวิชาที่
ไดระดับผลการเรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
  (ข) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมด
และไดระดับผลการเรียนตาม (2) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
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 ขอ 10 ผู้ที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ตองรับ
การประเมินทดแทนส่วนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หาก
พ้นกำาหนดนี้ให้ถือว่าไมสามารถเข้ารับการประเมินทดแทน(ม.ท.)ยกเว้นมีเหตุจำาเป็นอัน
สุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในราย
วิชาที่ไมสมบูรณให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
 ผู้ที่ได ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนราย 
วิชาตามกำาหนดส่งงานนั้นให้สมบูรณภายใน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนราย 
วิชาหากพ้นกำาหนดให้สถานศึกษา ทำาการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจำาเป็นอันสุด 
วิสัยให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในกรณีนี้ ให้ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัว
หนาสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
 ขอ 11 นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา 
และสาขางาน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
 ขอ 12 ให้ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
  ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
  ไมผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไมผ่านเกณฑ์

หมวด 2
การตัดสินผลการเรียน

 ขอ 13 การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้
 (1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
 (2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับ
จำานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจำานวนหน่วยกิตสะสม
 (3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลวนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย์ (0) ตาม 
ข้อ 7 (1) ให้รับการประเมินใหม่ได 1 ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบ
การกำาหนดไมเกิน 10 วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจำาเปนอัน
สุดวิสัย หากประเมินใหมไมผาน  ถาเปนรายวิชาบังคับที่กำาหนดให้เรียน ในแตละประเภท
วิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเรียนซ้ำารายวิชานั้น ถาเปนรายวิชาเลือก จะเรียนซ้ำา หรือ
เรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
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 (4) การประเมินใหม ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน 1
 (5) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ  (ศูนย)
ตามที่กำาหนดไวในขอ 7 (2) ถึง 7 (8) ขอ 8 (2) และ ขอ 8 (3) ถาเปนรายวิชาบังคับ
ที่กำาหนดใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเรียนซ้ำารายวิชานั้น 
ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
 ในกรณีที่ใหเรียนรายวิชาอื่นแทนใหลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช.  วาใหเรียน
แทนรายวิชาใด
 ขอ 14 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
 (1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรีครบตามที่กำาหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
 (2) ไดจำานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง ที่กำาหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
 (3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำากวา 2.00
 (4) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหครบ 5 
ภาคเรียน โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวารอยละ60 ของเวลาที่จัดกิจกรรม 
ในแตละภาคเรียน และตองผานจุดประสงคสำาคัญของกิจกรรม
 หากนักเรียนมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ำากวารอยละ 60 ของเวลาที่จัด
กิจกรรม ในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันเปนราย ๆ ไป
 เม่ือนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใดใหบันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง
“ผาน” หากนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน หรือไมไดเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเลย ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียนผูนั้นไมได 
เขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรสำาหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือวามี
ผลตามความใน (4)
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 (4) การประเมินใหม ใหระดับผลการเรียนไดไมเกิน 1
 (5) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ  (ศูนย)
ตามที่กำาหนดไวในขอ 7 (2) ถึง 7 (8) ขอ 8 (2) และ ขอ 8 (3) ถาเปนรายวิชาบังคับ
ที่กำาหนดใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ใหเรียนซ้ำารายวิชานั้น 
ถาเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำา หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
 ในกรณีที่ใหเรียนรายวิชาอื่นแทนใหลงหมายเหตุใน ปพ.1 ปวช.  วาใหเรียน
แทนรายวิชาใด
 ขอ 14 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
 (1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรีครบตามที่กำาหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
 (2) ไดจำานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง ที่กำาหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
 (3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำากวา 2.00
 (4) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาหครบ 5 
ภาคเรียน โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวารอยละ60 ของเวลาที่จัดกิจกรรม 
ในแตละภาคเรียน และตองผานจุดประสงคสำาคัญของกิจกรรม
 หากนักเรียนมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ำากวารอยละ 60 ของเวลาที่จัด
กิจกรรม ในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันเปนราย ๆ ไป
 เม่ือนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใดใหบันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้นซึ่งหมายถึง
“ผาน” หากนักเรียนไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน หรือไมไดเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเลย ใหสถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียนผูนั้นไมได 
เขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรสำาหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือวามี
ผลตามความใน (4)

 ขอ 15 ใหหัวหนาสถานศึกษา เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสำาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร สำาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการใหครูฝก  
และอาจารยนิเทศการฝกงานร่วมกันประเมินผลการเรียน 
 ขอ 16 นักเรียนผูใดประสงคจะเรียนซ้ำารายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 
2 หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้นใหสถานศึกษา หรือสถานประกอบการดำาเนินการใหเรียนซ้ำาหรือ
เรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
 การเรียนซ้ำารายวิชา ใหนับจำานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียน
แทนใหนับเฉพาะจำานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจำานวนหนวยกิตสะสม
การนับจำานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำาเมื่อนักเรียนไดระดับผลการเรียนตั้งแต 
2 ขึ้นไปเทานั้น
 รายวิชาที่เรียนซ้ำาหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดับผลการ
เรียนต่ำากวา 2 ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 8 (2) และ 8 (3)
ขอ 17 ตามนัยแหงขอ 16 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปนรายวิชาที่เรียน
ซ้ำาใหนับจำานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทนใหนับ
เฉพาะจำานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหาร
 ขอ 18 เมื่อนักเรียนไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 
40 หนวยกิตและไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากวา 
1.50 ใหสถานศึกษาพิจารณาวา ควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
 เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 75 หนวยกิต และ
ไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากวา 1.75 ใหสถาน
ศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน
 เมื่อไดลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 100 หนวยกิต และ
ไดรับการประเมินใหมแลว หากไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากวา 1.90 ใหสถานศึกษา
พิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน 
 ขอ 19 นักเรียนที่ไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติ ประเมินใหมหรือเรียนซ้ำา หรือ
เรียนแทนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 หรือ
เทียบโอนผลการเรียนรูมาเปนเวลารวม 8 ภาคเรียนแลว แตยังไมเขาเกณฑ
การสำาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่กำาหนดไวใน
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 ขอ 20 ใหวิทยาลัยพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน ทั้งนี้
ตองไมเกิน6 ปการศึกษา นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน โดยไมนับภาคเรียนที่ลา
พักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน 

หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนรู้

 ขอ 21 การโอนผลการเรียนสำาหรับนักเรียนจากสถานศึกษา ซึ่งใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใหสถานศึกษาที่รับนักเรียนเขาเรียนรับโอน
ผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 สถานศึกษาจะ
รับโอนหรือจะทำาการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับ
โอนรายวิชานั้นก็ได
 ขอ 22 ในกรณีที่นักเรียนยายสถานศึกษา ถานักเรียนมีผลการเรียนต่ำากวา
เกณฑขั้นต่ำา(ไมผ่าน) ในรายวิชาใด และมีสิทธิไดรับการประเมินใหมตามที่กำาหนดไวใน
ระเบียบ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ใหสถานศึกษาที่นักเรียนเรียน
อยูกอนดำาเนินการประเมินใหมใหแกนักเรียนผูนั้นเวนแตมีเหตุจำาเปนอันสุดวิสัยใหสถาน
ศึกษาที่รับเขาเรียนดำาเนินการประเมินใหมได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับ
เขาเรียนเปนราย ๆ ไป
 ขอ 23 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือ
หนวยงานของราชการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดตาม
เงื่อนไขดังนี้
 (1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำากวา 
รอยละ 60 และมีจำานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่
ใชระเบียบนี้
 (2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการ
เรียนทำาการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับโอนรายวิชานั้น
 (3) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการ
เรียน หรือจะทำาการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
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 ขอ 20 ใหวิทยาลัยพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักเรียน ทั้งนี้
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใหสถานศึกษาที่รับนักเรียนเขาเรียนรับโอน
ผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 สถานศึกษาจะ
รับโอนหรือจะทำาการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับ
โอนรายวิชานั้นก็ได
 ขอ 22 ในกรณีที่นักเรียนยายสถานศึกษา ถานักเรียนมีผลการเรียนต่ำากวา
เกณฑขั้นต่ำา(ไมผ่าน) ในรายวิชาใด และมีสิทธิไดรับการประเมินใหมตามที่กำาหนดไวใน
ระเบียบ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ ใหสถานศึกษาที่นักเรียนเรียน
อยูกอนดำาเนินการประเมินใหมใหแกนักเรียนผูนั้นเวนแตมีเหตุจำาเปนอันสุดวิสัยใหสถาน
ศึกษาที่รับเขาเรียนดำาเนินการประเมินใหมได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับ
เขาเรียนเปนราย ๆ ไป
 ขอ 23 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพของสถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือ
หนวยงานของราชการหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดตาม
เงื่อนไขดังนี้
 (1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำากวา 
รอยละ 60 และมีจำานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่
ใชระเบียบนี้
 (2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการ
เรียนทำาการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลว จึงรับโอนรายวิชานั้น
 (3) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการ
เรียน หรือจะทำาการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได

 ขอ 24 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. 
รับรองคุณวุฒิ ไมต่ำากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มีลักษณะ
เดียวกัน แตเรียกชื่อเปนอยางอื่น ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สถานศึกษาเอกชน หรือหนวยงานของราชการไดตามเงื่อนไขตอไปนี้
 (1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำากวา 
รอยละ 60 และมีจำานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่
ใชระเบียบนี้
 (2) เปนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะทำาการประเมินใหม แลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
 ขอ 25 ถามีระเบียบ คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผล
การเรียนหรือการถายโอนผลการเรียน ใหถือปฏิบัติตามนั้น
 ขอ 26 การบันทึกผลการเรียนตามขอ 21 ขอ 23 และขอ 24 ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 โดยแสดงหมายเหตุว่าเปนรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่นหรือ
จากการเทียบรายวิชา รหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกำาหนดเฉพาะ ในเรื่องนั้น ๆ
 ขอ 27 สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษา
แหงอื่นที่ใชหรือไมใชหลักสูตรเดียวกัน แตมีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีจำานวนหนวยกิต 
ไมนอยกวารายวิชาท่ีนักเรียนตองเรียนในสถานศึกษาแหงเดิมแมรหัสวิชาหรือชื่อรายวิชา 
จะไมตรงกันก็ได โดยใหสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร
ตามท่ีเห็นสมควรและใหสถานศึกษาท้ังสองแหงทำาความตกลงรวมกันในการจัดสอน 
และรับโอนผลการเรียน
 ขอ 28 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่น
ตามขอ 27 ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
 (1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป หรือ 
 (2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 สถานศึกษาจะรับโอนหรือทำาการ
ประเมินใหม เมื่อเห็นวาไดผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
 ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจ้งใหนักเรียนทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียนการบันทึก
ผลการเรียนลง ในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชา และชื่อรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 โดยระบุวารับโอนจากสถานศึกษาแหงอื่น
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 รหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกำาหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
 ขอ 29 กรณีที่มีการประเมินใหมตามขอ 21 ขอ 23 ขอ 24 และขอ 28 ระดับ
ผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการประเมิน แตตองไมสูงไปกวาเดิม
 ขอ 30 นักเรียนที่มีประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานฝกงานอาชีพ     
หรือทำางานในอาชีพนั้นอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขาเรียน
หรือเขาเรียนแลวแตขอไปเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานฝกงานอาชีพ จะขอประเมินเทียบ
โอนความรูและประสบการณเพื่อนับจำานวนหนวยกิตสะสมสำาหรับรายวิชานั้นก็ได 
 ถาผลการประเมินไมผาน นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น 
หรือขอประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนต่อไป
 ขอ 31นักเรียนที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักเรียนตามขอ 19 หรือขอ 20 แล้ว
สอบเขาเรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได ใหสถานศึกษารับโอนผล
การเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฎอยูในหลักสูตรนี้ และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 
ขึ้นไป
 ขอ 32 นักเรียนที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุมวิชา หรือขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ตามขอ 21 ขอ 23 ขอ 24 และ ขอ 32 ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาแหงหลังสุดไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
 ข้อ 33 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2546
พ.ศ.2556

 ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2546  พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวส.” หมายความว่า การ
ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำาหรับผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาและทำาสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
 “ภาคเรียน”  หมายความว่า ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
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 “ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติใน
ระหว่างภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม 
 “สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการ
 “มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า ข้อกำาหนดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 “คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำา
หน้าที่รับผิดชอบ ในการอำานวยการ ติดตาม และกำากับดูแลมาตรฐานนักเรียน นักศึกษา

หมวด 1 วิธีการประเมินผลการเรียน
 ขอ 4 การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดำาเนินการประเมินตามสภาพ
จริง  ต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้านความรู ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชา
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
 ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจาก
การประเมินแตละกิจกรรมและงานที่มอบหมาย ในอัตราส่วนตามความสำาคัญของแต่ละ
กิจกรรมหรืองานที่มอบหมายให้ดำาเนินการประเมินผลการเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและ
อาจารย์นิเทศการฝึกงานกำาหนด
 ขอ 5 ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา และรายวิชาปรับพื้น
ฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
  4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
  3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช
  2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช
  1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ออน
  1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ออนมาก
  0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำา

 ขอ 6 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตาม ข้อ 5 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
 ข.ร.  หมายถึง   ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน
เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่
เหตุสุดวิสัย
 ข.ป.  หมายถึง   ขาดการปฎิบัติงาน หรือปฎิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
 ข.ส.  หมายถึง   ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
 ถ.ล.  หมายถึง   ถอนรายวิชาภายหลังกำาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร
 ถ.น.  หมายถึง   ถอดรายวิชาในเวลากำาหนด
 ถ.พ.  หมายถึง   ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
 ท.     หมายถึง   ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำา
 ม.ส.  หมายถึง   ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง 
และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำาหนด ด้วยเหตุจำาเป็น
อันสุดวิสัย
 ม.ท.  หมายถึง   ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
 ผ.     หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำาหนด และผลการประเมินผ่าน
 ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน หรือผลการ
ประเมินการเรียนโดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่ผ่าน หรือไม่ได้ทำาการระเมินผลการเรียน
 ม.ก.  หมายถึง   การเรียนโดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
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 ขอ 6 รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตาม ข้อ 5 ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
 ข.ร.  หมายถึง   ขาดเรียน ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน
เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำากว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่
เหตุสุดวิสัย
 ข.ป.  หมายถึง   ขาดการปฎิบัติงาน หรือปฎิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
 ข.ส.  หมายถึง   ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
 ถ.ล.  หมายถึง   ถอนรายวิชาภายหลังกำาหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควร
 ถ.น.  หมายถึง   ถอดรายวิชาในเวลากำาหนด
 ถ.พ.  หมายถึง   ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
 ท.     หมายถึง   ทุจริตในการสอบหรืองานที่มอบหมายให้ทำา
 ม.ส.  หมายถึง   ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง 
และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำาหนด ด้วยเหตุจำาเป็น
อันสุดวิสัย
 ม.ท.  หมายถึง   ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาด
ของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
 ผ.     หมายถึง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำาหนด และผลการประเมินผ่าน
 ม.ผ.  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน หรือผลการ
ประเมินการเรียนโดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่ผ่าน หรือไม่ได้ทำาการระเมินผลการเรียน
 ม.ก.  หมายถึง   การเรียนโดยไม่นับจำานวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำาเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
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 ขอ 7 ในกรณีตอไปนี้ใหตัดสินผลการเรียนเปนระดับ 0 (ศูนย) เฉพาะรายวิชา
 (1) มีผลการเรียนต่ำากวาเกณฑขั้นต่ำา (ไมผาน)
 (2) ได ข.ร.
 (3) ได ข.ป.
 (4) ได ข.ส.
 (5) ได ถ.ล.
 (6) ได ถ.พ.
 (7) ได ท.
 (8) ได ม.ท.
 ขอ 8 นักศึกษาที่ทำาการทุจริตหรือสอเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบ
หมายใหทำาในรายวิชาใด ใหพิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้
 (1) ใหไดคะแนน 0 (ศูนย) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
 (2) ใหไดระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น หรือ 
 (3) ใหไดระดับผลการเรียนเปน 0 (ศูนย) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความ
ประพฤติตามระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำาหนด
 ข้อ 9 การคำานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหปฏิบัติดังนี้
 (1) ใหนำาผลบวกของผลคูณระหวางจำานวนหนวยกิตของแตละรายวิชากับระดับ
ผลการเรียน หารดวยผลบวกของจำานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำา
แหนงไมปดเศษ
 (2) ใหคำานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตามขอ 
4. และขอ 6. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ำาเรียนแทน ใหใชระดับผลการเรียนสุดทายและ
นับจำานวนหนวยกิตมาเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว
 (3) ใหคำานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
  (ก) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำาภาคเรียน คำานวณจากรายวิชาที่
ไดระดับผลการเรียนตาม (2) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ
  (ข) คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำานวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมด
และไดระดับผลการเรียนตาม (2) ตั้งแตสองภาคเรียนขึ้นไป
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 ขอ 10 ผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถเขารับการประเมินครบทุกครั้ง ตองรับ
การประเมินทดแทนสวนที่ขาดภายใน 10 วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา หาก
พนกำาหนดนี้ใหถือวาไมสามารถเขารับการประเมินทดแทน(ม.ท.)ยกเวนมีเหตุ จำาเปนอัน
สุดวิสัย ใหสถานศึกษา หรือสถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้ ใหประเมิน
ทดแทนในรายวิชาที่ไมสมบูรณให แลวเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป
 ผูที่ได ม.ส. เนื่องจากไมสามารถสงงานอันเปนสวนประกอบของการเรียนราย
วิชาตามกำาหนดสงงานนั้นใหสมบูรณภายใน10วัน นับแตวันประกาศผลการเรียนรายวิชา 
หากพนกำาหนดใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการทำาการตัดสินผลการเรียน ยกเวนมี
เหตุจำาเปนอันสุดวิสัย ใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
 ในกรณีนี้ใหผูสอนหรือครูฝกรายงานใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูควบคุมการฝก
ทราบทุกราย
 ขอ 11นักศึกษาตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียน 
เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา 
และสาขางาน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
 ขอ 12 ใหระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
   ผาน หมายถึง ผลการประเมินผานเกณฑ
   ไมผาน หมายถึง ผลการประเมินไมผานเกณฑ
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หมวด 2
การตัดสินผลการเรียน

 ขอ 13 การตัดสินผลการเรียนใหเปนไปตามนัย ดังนี้
 (1) ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา
 (2) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 1 ขึ้นไป ถือวาประเมินผานและใหนับ
จำานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนจำานวนหนวยกิตสะสม
 (3) เมื่อไดประเมินผลการเรียนแลว ปรากฏวาผลการเรียนไมผานเกณฑขั้นต่ำา 
(0) ตามขอ 7 ถ้าเปนรายวิชาบังคับที่กำาหนดใหเรียนในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางาน ใหเรียนซ้ำารายวิชานั้น ถ้าเปนรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำา หรือเรียนรายวิชาอื่น
แทนก็ได ในกรณีที่ใหเรียนรายวิชาอื่นแทนใหลงหมายเหตุใน รบ.1 ปวส. วาใหเรียนแทน
รายวิชาใด
 ขอ 14 การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ใหถือตามเกณฑตอไปนี้
 (1) ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรี ครบตามที่กำาหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขา
งาน
 (2) ไดจำานวนหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง ที่กำาหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาแตละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
 (3) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำากวา 2.00
 (4) ไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ครบ 3 
ภาคเรียน โดยมีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวารอยละ60 ของเวลาที่จัดกิจกรรม 
ในแตละภาคเรียนและตองผานจุดประสงคสำาคัญของกิจกรรม
 หากนักศึกษามีเวลาเขารวมปฏิบัติกิจกรรมต่ำากวารอยละ60ของเวลาท่ีจัด
กิจกรรม ในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันเปนราย ๆ ไป
 เม่ือนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใดใหบันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง 
“ผาน” หากนักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน หรือไมไดเขารวมปฏิบัติ
กิจกรรมเลยใหสถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนท่ีนักศึกษาผูนั้น
ไมไดเขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติใหครบถวนภายในเวลาที่สถานศึกษา พิจารณาเห็นสมควร
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 สำาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบ 
การจัดขึ้นถือวา มีผลตามความใน ขอ 14 (4)
 ขอ 15 ใหหัวหนาสถานศึกษา เปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสำาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรสำาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ ใหครูฝกและอา
จารยนิเทศการฝกงานรวมกันประเมินผลการเรียน
 ขอ 16 นักศึกษาผูใดประสงคจะเรียนซ้ำารายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 
2 หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน ถาเปนรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมใหสูงขึ้นใหสถานศึกษาหรือสถานประกอบการดำาเนินการใหเรียนซ้ำาหรือเรียน 
แทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
 การเรียนซ้ำารายวิชา ใหนับจำานวนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว สวนการเรียน
แทนใหนับเฉพาะจำานวน  หนวยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเปนจำานวนหนวยกิตสะสม
การนับจำานวนหนวยกิตสะสมในกรณีนี้ จะกระทำาเมื่อนักศึกษาไดระดับผลการเรียนตั้งแต 
2 ขึ้นไปเทานั้นรายวิชาที่เรียนซ้ำาหรือเรียนแทนแลวไดระดับผลการเรียน 0 ใหถือระดับ
ผลการเรียนต่ำากวา 2 ตามเดิม ยกเวนการไดระดับผลการเรียน 0 ตามขอ 8 (2) และ
ขอ 8 (3) แหงระเบียบนี้
 ขอ 17 ตามนัยแหงขอ 16 การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถาเปนรายวิชา
ที่เรียนซ้ำาใหนับจำานวนหนวยกิตเปนตัวหารเพียงครั้งเดียว สวนการเรียนรายวิชาอื่นแทน
ใหนับเฉพาะจำานวนหนวยกิต ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเปนตัวหารรับ
 ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 
หน่วยกิตและได้รับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากวา 1.75 
ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา
 เมื่อไดลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไมนอยกวา 80 หนวยกิต และ
ไดรับการประเมินใหมแลว หากไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากวา 1.90 ใหสถาน
ศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพนสภาพนักศึกษา
 ขอ19 นักศึกษาที่ไดเรียนหรือฝกอาชีพตามปกติ เรียนซ้ำา หรือเรียนแทนรายวิชา
ที่ไดระดับผลการเรียน 0 (ศูนย) และระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 หรือเทียบโอนผลการ
เรียนรูมาเปนเวลารวม 6 ภาคเรียนแลว แตยังไมเขาเกณฑการสำาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ที่กำาหนด ไวในขอ 21. ใหสถานศึกษาพิจารณาวาควรใหเรียนตอไปหรือใหพน
สภาพนักศึกษา ทั้งนี้ตองไมเกิน 4 ปการศึกษานับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา โดย
ไมนับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน
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       ขอ 24 การบันทึกผลการเรียนตาม ขอ 20 ขอ 21 และ ขอ 22 ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 โดยแสดงหมายเหตุว่าเปนรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่น
หรือจากการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารหัสวิชาใดยยกเวนมีข้อกำาหนดเฉพาะในเรื่อง
นั้น ๆ
        ขอ 25 สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหง
อื่นที่ใชหรือไมใชหลักสูตรเดียวกัน แตมีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีจำานวนหนวยกิต ไมนอย 
กวารายวิชาท่ีนักศึกษาตองเรียนในสถานศึกษาแหงเดิมแมรหัสวิชาหรือชื่อรายวิชาจะ 
ไมตรงกันก็ได โดยใหสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่
เห็นสมควร และใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทำาความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับโอน
ผลการเรียน
 ขอ 26 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่น
ตาม ขอ 25 ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
 (1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป หรือ
 (2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียน
ทำาการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชา และชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยระบุวารับโอนจากสถาน
ศึกษาแหงอื่นรหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกำาหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
 ขอ 27 กรณีที่มีการประเมินใหมตาม ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 และ ขอ 26 ระดับ
ผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการประเมิน แตตองไมสูงไปกวาเดิม
 ขอ 28 นักศึกษาที่มีประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานฝกงาน
อาชีพ หรือทำางานในอาชีพนั้นอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขา
เรียน หรือเข้าเรียนแลวแตขอ ไปเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานฝกงานอาชีพ จะขอประเมิน
เทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับจำานวนหนวยกิตสะสมสำาหรับรายวิชานั้นก็ได้
ถ้าผลการประเมินไมผาน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนต่อไป

หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนรู

 ขอ 20 การโอนผลการเรียนสำาหรับนักศึกษาจากสถานศึกษา ซึ่งใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ใหสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาเรียน
รับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา นอกจากรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 สถาน
ศึกษาจะรับโอนหรือจะทำาการประเมินใหมจนเห็นวาไดผลการเรียนถึงเกณฑมาตรฐาน
แลว จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
 ขอ 21 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงของสถาบันการศึกษาอื่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน 
หรือหนวยงานของราชการไดตามเงื่อนไข ดังนี้
 (1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำา
กวารอยละ 60 และมีจำานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลัก
สูตรที่ใชระเบียบนี้
 (2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการ
เรียนทำาการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
 (3) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผลการ
เรียน หรือจะทำาการประเมินใหมแลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
 ขอ 22 สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.พ. 
รับรองคุณวุฒิไมต่ำากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือจากหลักสูตรอื่นใดที่มี
รายวิชาลักษณะเดียวกัน แตเรียกชื่อเปนอยางอื่นของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สถานศึกษาเอกชน หรือหนวยงานของราชการ ไดตามเงื่อนไขตอ
 (1)เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีมีจุดประสงคและเนื้อหาใกลเคียงกันไมต่ำากวา 
รอยละ 60 และมีจำานวนหนวยกิตไมนอยกวาหนวยกิตของรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่
ใชระเบียบนี้
 (2) เปนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป สถานศึกษาจะรับโอนผล
การเรียนหรือจะทำาการประเมินใหม แลวจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได
 ขอ 23 ถามีระเบียบ คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผล
การเรียนหรือการถายโอนผลการเรียน ใหถือปฏิบัติตามนั้น
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       ขอ 24 การบันทึกผลการเรียนตาม ขอ 20 ขอ 21 และ ขอ 22 ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 โดยแสดงหมายเหตุว่าเปนรายวิชาที่รับโอนมาจากหลักสูตรอื่น
หรือจากการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารหัสวิชาใดยยกเวนมีข้อกำาหนดเฉพาะในเรื่อง
นั้น ๆ
        ขอ 25 สถานศึกษาจะอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาจากสถานศึกษาแหง
อื่นที่ใชหรือไมใชหลักสูตรเดียวกัน แตมีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีจำานวนหนวยกิต ไมนอย 
กวารายวิชาท่ีนักศึกษาตองเรียนในสถานศึกษาแหงเดิมแมรหัสวิชาหรือชื่อรายวิชาจะ 
ไมตรงกันก็ได โดยใหสถานศึกษาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่
เห็นสมควร และใหสถานศึกษาทั้งสองแหงทำาความตกลงรวมกันในการจัดสอนและรับโอน
ผลการเรียน
 ขอ 26 ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตใหนักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแหงอื่น
ตาม ขอ 25 ใหสถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียนดังนี้
 (1) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป หรือ
 (2) รายวิชาที่ไดระดับผลการเรียนต่ำากวา 2 ใหสถานศึกษาที่รับโอนผลการเรียน
ทำาการประเมินใหม ถาเห็นวามีผลตามเกณฑมาตรฐานแลวจึงรับโอนรายวิชานั้น
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจงใหนักศึกษาทราบกอนที่จะอนุญาตใหไปเรียน
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชรหัสวิชา และชื่อรายวิชาของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยระบุวารับโอนจากสถาน
ศึกษาแหงอื่นรหัสวิชาใด ยกเวนมีขอกำาหนดเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
 ขอ 27 กรณีที่มีการประเมินใหมตาม ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 และ ขอ 26 ระดับ
ผลการเรียนใหเปนไปตามที่ไดจากการประเมิน แตตองไมสูงไปกวาเดิม
 ขอ 28 นักศึกษาที่มีประสบการณในงานอาชีพ หรือฝกงานในสถานฝกงาน
อาชีพ หรือทำางานในอาชีพนั้นอยูแลว หรือมีความรูในรายวิชาตามหลักสูตรนี้มากอนเขา
เรียน หรือเข้าเรียนแลวแตขอ ไปเรียนหรือฝกปฏิบัติในสถานฝกงานอาชีพ จะขอประเมิน
เทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อนับจำานวนหนวยกิตสะสมสำาหรับรายวิชานั้นก็ได้
ถ้าผลการประเมินไมผาน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น หรือขอ
ประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในภาคเรียนต่อไป
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 ขอ 29 นักศึกษาที่สถานศึกษาใหพนสภาพนักศึกษาตามขอ 15. แลวสอบเขา
เรียนใหมในสถานศึกษาเดิมหรือสถานศึกษาแหงใหมได ใหสถานศึกษารับโอนผลการ
เรียนเฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยูในหลักสูตรนี้ และไดระดับผลการเรียนตั้งแต 2 ขึ้นไป
 ขอ 30 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุมวิชา หรือขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณตาม ขอ 20 ขอ 21 ขอ 22 และ ขอ 29 ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ในสถานศึกษาแห่งหลังสุดไมน้อยกว่า 1 ภาคเรียน
 ข้อ 31 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

พ.ศ.2556

 เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
       “นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ           
 “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
       “วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจ          
  “การแต่งกาย” หมายความรวมถึง การแต่งผม หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
ด้วย                       
 ข้อ 4 การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของ
นักเรียน
 (1) นักเรียนชายไว้ผมยาวโดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 ซม.  
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      นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ เว้นแต่วิทยาลัยอนุญาตให้ไว้
      ผมยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย  นักเรียนใช้เครื่องสำาอางหรือสิ่ง
      ปลอมเพื่อการเสริมสวย 
 (2)เที่ยวเร่ร่อนอยู่บนที่สาธารณสถาน หรือทำาลายสมบัติของวิทยาลัยหรือ
      สาธารณสมบัติ 
           (3)  แสดงกิริยา วาจา หรือกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพ 
           (4)  มั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำาคาญอย่างหนึ่งอย่างใด 
           (5)  เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 
           (6)  เที่ยวเตร่กลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น     
      เว้นไว้แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย 
          (7)  สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น 
          (8)  เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานอื่นใดซึ่ง
      มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงรับจำานำา หรือสถานการณ์พนันในระหว่างเวลาที ่
      มีการเล่นพนัน เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่หรือเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น 
          (9)  เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์   และงานนั้นมีการเต้นรำาหรือการแสดงซึ่ง
      ไม่สมควรแก่สภาพของนักเรียน  เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง     
      หรืองานนั้นบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือวิทยาลัยเป็นผู้จัด                                                                     
         (10) เข้าไปในสถานค้าประเวณี  เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นหรือเข้าไปเยี่ยม
      ญาติซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 
         (11) คบค้าสมาคมกับหญิงซึ่งประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็น
      ญาติใกล้ชิดกับหญิงนั้น 
         (12) ประพฤติตนในทำานองชู้สาว 
         (13) มีวัตถุระเบิดก็ดีหรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการประทุษร้ายก็
      ดี 
         (14) หลบหนีวิทยาลัย 
 ข้อ 5 การแต่งกายและความประพฤติดังต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมแก่สภาพของ
นักศึกษา 
 (1)นักศึกษาชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม        
      หรือไว้หนวดไว้เครา นักศึกษาใช้เครื่องสำาอางหรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อการ
      เสริมสวย

 (2)  สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น 
 (3)  กระทำาการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำานาจบริหารของวิทยาลัย หรือบังคับขู่เข็ญ 
      ยุยง   ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษากระทำาการเช่นนั้น
 (4) ความประพฤติตามข้อ 4 (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (12) (13) 
      (14)
 ข้อ 6 ความประพฤติดังต่อไปนี้ ถือว่าฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
หรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าอยู่ในวิทยาลัยต่อไปจะทำาให้เสื่อมเสียชื่อ
เสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของ
นักเรียนและนักศึกษาอื่นพลอยเสื่อมเสีย 
 (1)  ถูกกล่าวหาหรือต้องหาว่ากระทำาผิดคดีอาญาหรือถูกจับกุมดำาเนินคดี
       อาญาที่มีโทษจำาคุก  
 (2)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติหมดตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำาหนด 
 (3)  ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยจนเห็นได้ชัดว่าไม่ยำาเกรง 
 (4)  ประพฤติตนเป็นคนพาล เกเร หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดทาง
       อาญา 
 (5)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยมีและใช้อาวุธ     อันอาจเป็นเหตุให้ได้รับ
       อันตรายแก่กายหรือได้รับอันตรายถึงชีวิต 
 (6)  กระทำาความผิดอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง
 ข้อ 7 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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 (2)  สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น 
 (3)  กระทำาการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำานาจบริหารของวิทยาลัย หรือบังคับขู่เข็ญ 
      ยุยง   ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษากระทำาการเช่นนั้น
 (4) ความประพฤติตามข้อ 4 (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (12) (13) 
      (14)
 ข้อ 6 ความประพฤติดังต่อไปนี้ ถือว่าฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย
หรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าอยู่ในวิทยาลัยต่อไปจะทำาให้เสื่อมเสียชื่อ
เสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของ
นักเรียนและนักศึกษาอื่นพลอยเสื่อมเสีย 
 (1)  ถูกกล่าวหาหรือต้องหาว่ากระทำาผิดคดีอาญาหรือถูกจับกุมดำาเนินคดี
       อาญาที่มีโทษจำาคุก  
 (2)  ถูกตัดคะแนนความประพฤติหมดตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำาหนด 
 (3)  ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยจนเห็นได้ชัดว่าไม่ยำาเกรง 
 (4)  ประพฤติตนเป็นคนพาล เกเร หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดทาง
       อาญา 
 (5)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยมีและใช้อาวุธ     อันอาจเป็นเหตุให้ได้รับ
       อันตรายแก่กายหรือได้รับอันตรายถึงชีวิต 
 (6)  กระทำาความผิดอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง
 ข้อ 7 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

พ.ศ.2556

 เพื่อให้เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา มีดังนี้
  3.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 (1)  ผมแบบรองทรงสูง  ไม่มีจอน  ไม่มีหนวดเครา  ด้านหน้ายาวไม่เกินคิ้ว
 (2)  เสื้อเชิ้ตสีครีม  ไม่มีลวดลาย  แขนสั้น  คอเชิ้ต  ผ่าหน้าตลอด  มีกระเป๋า
ด้านซ้าย 1 ใบ มีเข็มติดหน้าอกสัญลักษณ์วิทยาลัย
 (3) ผูกเนคไทตามแบบวิทยาลัย  พร้อมติดเข็มชื่อย่อของวิทยาลัย  ความยาว
ของเนคไท ไม่ต่ำากว่า  12  นิ้ว
 (4) กางเกงขายาวสีเทาเข้มตามแบบของวิทยาลัย กระเป๋าข้างตรง  ทรงสุภาพ
 (5) เสื้อสวมทับในกางเกง  คาดเข็มขัดหนังสีดำา  ไม่มีลวดลาย  หัวเข็มขัดโลหะ
สัญลักษณ์วิทยาลัย
 (6) รองเท้าหนังสีดำาหุ้มส้น  แบบสุภาพ  ไม่มีลวดลาย
 (7) ถุงเท้าสีขาว  ไม่มีลวดลาย
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  3.2  เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 (1) ผมทรงสุภาพ  หากไว้ผมยาวให้รวบผม  หรือ จัดทรงให้เรียบร้อย  ห้าม
ตัดผมรองทรงเหมือนผู้ชาย  และห้ามย้อมสีผม
 (2) เสื้อสีครีมตามแบบของวิทยาลัย  ปกเชิ้ต  ติดรังดุม  แขนยาว  มีกระดุม
โลหะสีเงินตราสัญลักษณ์วิทยาลัย และมีเข็มติดหน้าอกตราสัญลักษณ์วิทยาลัย เสื้อไม่ตี
เกร็ดไม่เข้ารูป 
 (3) ผูกเนคไทตามแบบของวิทยาลัย   พร้อมติดเข็มชื่อย่อของวิทยาลัย ความ
ยาวของเนคไทไม่ต่ำากว่า 8 นิ้ว
 (4) ติดสัญลักษณ์โลหะตราวิทยาลัยทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 
เซนติเมตรปลายปกเสื้อด้านซ้าย
 (5) กระโปรงสีเทาเข้มตามแบบของวิทยาลัย ทรงตรง  จับจีบหน้าใหญ่  ยาว
เสมอเข่า
 (6) เสื้อสวมทับในกระโปรง  คาดเข็มขัดหนังสีดำา  ไม่มีลวดลาย  หัวเข็มขัด
โลหะสัญลักษณ์วิทยาลัย
 (7) รองเท้านักเรียนสีดำา  ถุงเท้าสีขาว  ไม่มีลวดลาย
 (8) เครื่องประดับต้องมีขนาดเล็ก   รูปแบบเรียบร้อย  เช่น  ต่างหู  ต้องมี
ขนาดเล็ก และและที่ติดหูเท่านั้น
  3.3 เครื่องแบบนักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  (1) ผมรองทรง  ไม่มีจอน  ไม่มีหนวดเครา ไม่ย้อมสีผม ด้านหน้ายาวไม่เกินคิ้ว
 (2) เสื้อเชิ้ตสีขาว  แขนยาว ไม่มีลวดลาย  ผ่าหน้าตลอด  มีกระเป๋าด้านซ้าย  
1 ใบ
 (3) ติดเข็มเครื่องหมายของวิทยาลัยด้านขวา
 (4) ผูกเนคไทตามแบบของวิทยาลัย  พร้อมเข็มชื่อของวิทยาลัย
 (5) กางเกงขายาวสีดำา  กระเป๋าข้างตรง  ทรงสุภาพ
 (6) เสื้อสวมทับในกางเกง  คาดเข็มขัดหนังสีดำา  ไม่มีลวดลาย  หัวเข็มขัดโลหะ
สัญลักษณ์วิทยาลัย
 (7) รองเท้าหนังคัทชูสีดำาหุ้มส้น  แบบสุภาพ  ไม่มีลวดลาย
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 (8) ถุงเท้าสีขาวหรือดำา  ไม่มีลวดลาย 
  3.4 เครื่องแบบนักศึกษาหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 
) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  (1) ผมทรงสุภาพหากไว้ผมยาวให้รวบผมอย่างเรียบร้อย  หรือ จัดทรงให้
เรียบร้อย  ห้ามตัดผมรองทรงเหมือนผู้ชาย  และห้ามย้อมสี
 (2) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  ติดรังดุม  แขนสั้นตรง  ไม่มีจีบ  ไม่มีลวดลาย
 (3) ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยที่อกด้านขวา
 (4) ติดกระดุมโลหะชื่อย่อของวิทยาลัย
 (5) ติดสัญลักษณ์โลหะตราวิทยาลัยทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5  
เซนติเมตรปลายปกเสื้อด้านซ้าย
 (6) กระโปรงสีดำา  ทรงสุภาพ  ยาวเสมอเข่า
 (7) เสื้อสวมทับในกระโปรง  คาดเข็มขัดหนังสีดำา  ไม่มีลวดลาย  หัวเข็มขัด
สัญลักษณ์วิทยาลัย
 (8) รองเท้าคัชชูสีดำา  แบบสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  
 (9) เครื่องประดับต้องมีขนาดเล็ก   รูปแบบเรียบร้อย  เช่น  ต่างหู  ต้องมีขนาด
เล็กและที่ติดหูเท่านั้น
  3.5 ชุดกิจกรรมนักเรียนชายและหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 (1)  เสื้อคอโปโลสีขาว ปกเสื้อสีแดงและแขนเสื้อขลิบสีแดงและสีเทา มีกระเป๋า
เสื้อพร้อมติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยด้านบนหน้าอกซ้าย 1 ใบ มี กางเกงวอร์มสีแดง เส้น
แถบสีขาวและสีเทา ตามแบบของวิทยาลัย
 (2)  รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย
 (3)  ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
  3.6 ชุดกิจกรรมนักเรียนชายและหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 (1)  เสื้อคอโปโลสีขาว ปกเสื้อสีแดงและแขนเสื้อขลิบสีแดงและสีเทา มีกระเป๋า
เสื้อพร้อมติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยด้านบนหน้าอกซ้าย 1 ใบ มี กางเกงวอร์มสีแดง เส้น
แถบสีขาวและสีเทา ตามแบบของวิทยาลัย
 (2)  รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย
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 (8) ถุงเท้าสีขาวหรือดำา  ไม่มีลวดลาย 
  3.4 เครื่องแบบนักศึกษาหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 
) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  (1) ผมทรงสุภาพหากไว้ผมยาวให้รวบผมอย่างเรียบร้อย  หรือ จัดทรงให้
เรียบร้อย  ห้ามตัดผมรองทรงเหมือนผู้ชาย  และห้ามย้อมสี
 (2) เสื้อสีขาวปกเชิ้ต  ติดรังดุม  แขนสั้นตรง  ไม่มีจีบ  ไม่มีลวดลาย
 (3) ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยที่อกด้านขวา
 (4) ติดกระดุมโลหะชื่อย่อของวิทยาลัย
 (5) ติดสัญลักษณ์โลหะตราวิทยาลัยทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5  
เซนติเมตรปลายปกเสื้อด้านซ้าย
 (6) กระโปรงสีดำา  ทรงสุภาพ  ยาวเสมอเข่า
 (7) เสื้อสวมทับในกระโปรง  คาดเข็มขัดหนังสีดำา  ไม่มีลวดลาย  หัวเข็มขัด
สัญลักษณ์วิทยาลัย
 (8) รองเท้าคัชชูสีดำา  แบบสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  
 (9) เครื่องประดับต้องมีขนาดเล็ก   รูปแบบเรียบร้อย  เช่น  ต่างหู  ต้องมีขนาด
เล็กและที่ติดหูเท่านั้น
  3.5 ชุดกิจกรรมนักเรียนชายและหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 (1)  เสื้อคอโปโลสีขาว ปกเสื้อสีแดงและแขนเสื้อขลิบสีแดงและสีเทา มีกระเป๋า
เสื้อพร้อมติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยด้านบนหน้าอกซ้าย 1 ใบ มี กางเกงวอร์มสีแดง เส้น
แถบสีขาวและสีเทา ตามแบบของวิทยาลัย
 (2)  รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย
 (3)  ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
  3.6 ชุดกิจกรรมนักเรียนชายและหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 (1)  เสื้อคอโปโลสีขาว ปกเสื้อสีแดงและแขนเสื้อขลิบสีแดงและสีเทา มีกระเป๋า
เสื้อพร้อมติดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยด้านบนหน้าอกซ้าย 1 ใบ มี กางเกงวอร์มสีแดง เส้น
แถบสีขาวและสีเทา ตามแบบของวิทยาลัย
 (2)  รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย

 (3)  ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
 ข้อ 4 ให้ผู้อำานวยการวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มี
อำานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเชียนบริหารธุรกิจ
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.2556

 เพื่อให้การดำาเนินงานด้านความประพฤติและวินัยของนักเรียนและนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง
กับนโยบายของวิทยาลัยที่เสริมสร้างให้นักเรียนและนักศึกษา มีคุณธรรม มีวินัยต่อ
ตนเอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
       “นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
           “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
       “วิทยาลัย” หมายความถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น
 “คะแนนความประพฤติ” หมายความถึง   คะแนนที่ใช้ควบคุมความประพฤติ
นักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น 

 ข้อ 4 นักเรียนและนักศึกษาจะต้องประพฤติตน ดังนี้
 (1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย
 (2) ต้องไม่นิยมเลื่อมใสในลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
 (3) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ชุมนุมเดินขบวน ก่อเหตุวุ่นวาย ไม่ว่ากรณีใดทั้งใน
และนอกวิทยาลัย
 (4) ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามเครื่องแบบที่วิทยาลัยกำาหนดไว้โดยเคร่งครัด
 (5) นักเรียน/นักศึกษาต้องไว้ผมรองทรง หรือทรงสุภาพ ตามวัฒนธรรมอันดี
ของไทย
 (6) นักเรียน/นักศึกษา จะต้องนำาบัตรประจำาตัวนักเรียน/นักศึกษามาทุกครั้งที่
ติดต่อกับวิทยาลัยและแสดงบัตรทุกครั้ง
 (7) นักเรียน/นักศึกษา ต้องมาเรียนสม่ำาเสมอ แต่ละภาคเรียนต้องมีเวลาเรียน
แต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น
 (8) นักเรียน/นักศึกษา ต้องเชื่อฟังครูอาจารย์ไม่แสดงกิริยาใด ๆ ที่เป็นการ
ลบหลู่ดูหมิ่นหรือไม่แสดงความเคารพ
 (9) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา เสพ หรือนำาสุราของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษรวม
ทั้งสารระเหยหรือพกพาอาวุธเข้ามาภายในบริเวณวิทยาลัย
 (10) ห้ามทะเลาะวิวาท หรือใช้กำาลังทำาร้ายร่างกายระหว่างนักเรียน/นักศึกษา
ในวิทยาลัยหรือกับบุคคลภายนอก หรือกับนักเรียน/นักศึกษาสถาบันอื่น
 (11) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา จัดพิมพ์หนังสือ ตำารา หรือสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ที่เกี่ยว
กับวิทยาลัย
 (12) ห้ามจำาหน่ายจ่ายแจกสิ่งของหรือเอกสารทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผู้อำานวยการ
 (13) ห้ามนักเรียน/นักศึกษาเรี่ยไร หรือบอกบุญเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้
อำานวยการ นักเรียน/นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคี และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ
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 ข้อ 4 นักเรียนและนักศึกษาจะต้องประพฤติตน ดังนี้
 (1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย
 (2) ต้องไม่นิยมเลื่อมใสในลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์
 (3) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา ชุมนุมเดินขบวน ก่อเหตุวุ่นวาย ไม่ว่ากรณีใดทั้งใน
และนอกวิทยาลัย
 (4) ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามเครื่องแบบที่วิทยาลัยกำาหนดไว้โดยเคร่งครัด
 (5) นักเรียน/นักศึกษาต้องไว้ผมรองทรง หรือทรงสุภาพ ตามวัฒนธรรมอันดี
ของไทย
 (6) นักเรียน/นักศึกษา จะต้องนำาบัตรประจำาตัวนักเรียน/นักศึกษามาทุกครั้งที่
ติดต่อกับวิทยาลัยและแสดงบัตรทุกครั้ง
 (7) นักเรียน/นักศึกษา ต้องมาเรียนสม่ำาเสมอ แต่ละภาคเรียนต้องมีเวลาเรียน
แต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น
 (8) นักเรียน/นักศึกษา ต้องเชื่อฟังครูอาจารย์ไม่แสดงกิริยาใด ๆ ที่เป็นการ
ลบหลู่ดูหมิ่นหรือไม่แสดงความเคารพ
 (9) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา เสพ หรือนำาสุราของมึนเมา ยาเสพติดให้โทษรวม
ทั้งสารระเหยหรือพกพาอาวุธเข้ามาภายในบริเวณวิทยาลัย
 (10) ห้ามทะเลาะวิวาท หรือใช้กำาลังทำาร้ายร่างกายระหว่างนักเรียน/นักศึกษา
ในวิทยาลัยหรือกับบุคคลภายนอก หรือกับนักเรียน/นักศึกษาสถาบันอื่น
 (11) ห้ามนักเรียน/นักศึกษา จัดพิมพ์หนังสือ ตำารา หรือสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ที่เกี่ยว
กับวิทยาลัย
 (12) ห้ามจำาหน่ายจ่ายแจกสิ่งของหรือเอกสารทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผู้อำานวยการ
 (13) ห้ามนักเรียน/นักศึกษาเรี่ยไร หรือบอกบุญเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้
อำานวยการ นักเรียน/นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคี และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ
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 ข้อ 5 การตัดคะแนนความประพฤติ 
 5.1  เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
  (1) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 20-30 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิดไม่ร้ายแรง ด้วยการ “ว่ากล่าวตักเตือน” 
 (2) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 31-49 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษากระทำาผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยหรือศีลธรรมอันดีหรือเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีให้นักเรียนหรือนักศึกษาอื่นประพฤติตาม  ด้วยการ “ทำากิจกรรม”
 (3) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 50-69 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตาม
ระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการ   แต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   
ในกรณีที่ทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอื่นแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ ด้วยการ 
“ทำาทัณฑ์บน”
 (4) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 70-99 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตาม
ระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
ในกรณีที่ทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษให้ทำาทัณฑ์บนมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ ด้วยการ 
“พักการเรียน”
 (5) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ให้ลงโทษแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามตามระเบียบของ
วิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าให้อยู่ใน
วิทยาลัยต่อไปจะทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนักศึกษา
อื่นพลอยเสื่อมเสีย ด้วยการ “ให้ออก”
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 ข้อ 5 การตัดคะแนนความประพฤติ 
 5.1  เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
  (1) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 20-30 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาความผิดไม่ร้ายแรง ด้วยการ “ว่ากล่าวตักเตือน” 
 (2) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 31-49 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษากระทำาผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยหรือศีลธรรมอันดีหรือเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีให้นักเรียนหรือนักศึกษาอื่นประพฤติตาม  ด้วยการ “ทำากิจกรรม”
 (3) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 50-69 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตาม
ระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการ   แต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   
ในกรณีที่ทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอย่างอื่นแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ ด้วยการ 
“ทำาทัณฑ์บน”
 (4) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 70-99 คะแนน ให้ลงโทษแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตาม
ระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  
ในกรณีที่ทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
วิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษให้ทำาทัณฑ์บนมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ ด้วยการ 
“พักการเรียน”
 (5) การถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ให้ลงโทษแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามตามระเบียบของ
วิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าให้อยู่ใน
วิทยาลัยต่อไปจะทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนักศึกษา
อื่นพลอยเสื่อมเสีย ด้วยการ “ให้ออก”

 5.2  นักเรียน นักศึกษา จะต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ หากละเลยหรือไม่
ปฏิบัติจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ         
 (1)  การมาเรียนและการลงเวลาเรียน
 ก. นักเรียน นักศึกษาที่มีตารางเรียนคาบแรก 08.00 น. ต้องเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ ทุกเช้าเวลา 07.50 น. นักศึกษาที่มารูดบัตรหลังเวลา 07.50 น. แต่ไม่เกินเวลา 
08.00 น. ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
 ข. นักเรียน นักศึกษาที่มาวิทยาลัยสายไม่ทันเรียนคาบแรก 08.00 น. ที่มารูด
บัตรหลัง 08.15 น. เป็นต้นไป ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
 ค. นักเรียน นักศึกษา ปวส. ที่มีตารางเรียนตั้งแต่เวลา 08.50 น. คาบที่ 2 
เป็นต้นไป ต้องรูดบัตรก่อนเวลาเรียน 10 นาที ถ้าหลังเวลาที่กำาหนด ตัดคะแนนความ
ประพฤติ 5 คะแนน
 ง. นักเรียน นักศึกษาที่ฝากเพื่อนรูดบัตรและนักศึกษาที่รับฝากรูดบัตรให้เพื่อน 
มีความผิดเท่ากัน ตัดคะแนนความประพฤติคนละ 10 คะแนน
 จ. นักเรียน นักศึกษาที่ลืมบัตรประจำาตัวนักศึกษามา ตัดคะแนนความประพฤติ 
3 คะแนนต่อวัน และติดต่อขอรับบัตรแทนที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา
 (2)  การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
 ก. นักเรียน นักศึกษาชายไว้ผมด้านหน้ายาวเกินคิ้ว ด้านหลังยาวถึงปกเสื้อ ตัด
คะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
 ข. นักเรียน นักศึกษาชายไว้หนวด หรือเครา ตัดคะแนนความประพฤติ 5 
คะแนน
 ค. นักเรียน นักศึกษาหญิงทำาสีผมที่ผิดธรรมชาติ ตัดคะแนนความประพฤติ 5 
คะแนน
 ง. นักเรียน นักศึกษาใส่เครื่องแบบไม่เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2556  ตัดคะแนนความ
ประพฤติจุดละ 5 คะแนน
 (3) ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียน นักศึกษา
 ก. เที่ยวเร่ร่อนอยู่บนที่สาธารณสถาน     หรือทำาลายสมบัติของวิทยาลัยหรือ
สาธารณสมบัติ 
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 ข. แสดงกิริยา วาจา หรือกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพ 
 ค. มั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำาคาญอย่างหนึ่งอย่างใด 
 ง. เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 
 จ. เที่ยวเตร่กลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นไว้
แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย 
 ฉ. สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น 
 ช. เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานอื่นใดซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงรับจำานำา หรือสถานการณ์พนันในระหว่างเวลาที่มีการเล่นพนัน        
เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่หรือเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น 
 ญ. เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์   และงานนั้นมีการเต้นรำาหรือการแสดงไม่
สมควรแก่สภาพของนักเรียน  เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรืองานนั้นบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองหรือวิทยาลัยเป็นผู้จัด 
 ด. เข้าไปในสถานค้าประเวณี  เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นหรือเข้าไปเยี่ยม
ญาติซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 
 ต. คบค้าสมาคมกับหญิงซึ่งประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็นญาติ
ใกล้ชิดกับหญิงนั้น 
 ถ. ประพฤติตนในทำานองชู้สาว 
 ท.มีวัตถุระเบิดก็ดีหรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการประทุษร้ายก็ดี 
 น. หลบหนีวิทยาลัย
 บ. สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น 
 ป. กระทำาการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำานาจบริหารของวิทยาลัย หรือบังคับ    
ขู่เข็ญ ยุยง ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษากระทำาการเช่นนั้นแหละ 
 5.3  ผู้มีอำานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
  (1) ผู้อำานวยการมีอำานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ได้ทุก
กรณีตามข้อ 5.2
  (2) ผู้ช่วยผู้อำานวยการ มีอำานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
กรณีตามข้อ 5.2(1) และข้อ 5.2(2)   กรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เสนอความ
เห็นมายังผู้อำานวยการเพื่อพิจารณาดำาเนินการ
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 ข. แสดงกิริยา วาจา หรือกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพ 
 ค. มั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำาคาญอย่างหนึ่งอย่างใด 
 ง. เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน 
 จ. เที่ยวเตร่กลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นไว้
แต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือได้รับอนุญาตจากวิทยาลัย 
 ฉ. สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น 
 ช. เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานอื่นใดซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน โรงรับจำานำา หรือสถานการณ์พนันในระหว่างเวลาที่มีการเล่นพนัน        
เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่หรือเยี่ยมญาติในสถานที่นั้น 
 ญ. เข้าไปในงานหรือร่วมสังสรรค์   และงานนั้นมีการเต้นรำาหรือการแสดงไม่
สมควรแก่สภาพของนักเรียน  เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรืองานนั้นบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองหรือวิทยาลัยเป็นผู้จัด 
 ด. เข้าไปในสถานค้าประเวณี  เว้นแต่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่นั้นหรือเข้าไปเยี่ยม
ญาติซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 
 ต. คบค้าสมาคมกับหญิงซึ่งประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี เว้นแต่จะเป็นญาติ
ใกล้ชิดกับหญิงนั้น 
 ถ. ประพฤติตนในทำานองชู้สาว 
 ท.มีวัตถุระเบิดก็ดีหรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการประทุษร้ายก็ดี 
 น. หลบหนีวิทยาลัย
 บ. สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น 
 ป. กระทำาการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออำานาจบริหารของวิทยาลัย หรือบังคับ    
ขู่เข็ญ ยุยง ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักศึกษากระทำาการเช่นนั้นแหละ 
 5.3  ผู้มีอำานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
  (1) ผู้อำานวยการมีอำานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ได้ทุก
กรณีตามข้อ 5.2
  (2) ผู้ช่วยผู้อำานวยการ มีอำานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
กรณีตามข้อ 5.2(1) และข้อ 5.2(2)   กรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เสนอความ
เห็นมายังผู้อำานวยการเพื่อพิจารณาดำาเนินการ

 ข้อ 6 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 

พ.ศ.2556

 ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2556”
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา หรือบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ และ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจ
 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติผิด
หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา     โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มี
ความประพฤติดีหรือเพื่อให้เข็ดหลาบ
 “การกระทำาผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผิดหรือ      
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 

พ.ศ.2556

 ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2556”
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา หรือบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ และ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจ
 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติผิด
หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา     โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้มี
ความประพฤติดีหรือเพื่อให้เข็ดหลาบ
 “การกระทำาผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผิดหรือ      
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย หรือของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือกฎกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

       “ทำากิจกรรม” หมายความว่า การให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาผิด                    
ทำากิจกรรมหรือบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง วิทยาลัยหรือสังคม 
 “วิทยาลัย”  หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
 ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำาผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 
  (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
  (2) ตัดคะแนนความประพฤติ 
  (3) ทำากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  (4) ทำาทัณฑ์บน
 ข้อ 6 ให้ผู้อำานวยการพิจารณาลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษา ดังนี้
          (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำาหรับโทษทุกสถาน 
                     (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำาหรับโทษทุกสถาน 
 ข้อ 7 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา      ผู้ลงโทษจะลงโทษได้จะต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงชัดแจ้ง ว่าผู้นั้นได้กระทำาผิดและสมควรถูกลงโทษ 
           การลงโทษทำากิจกรรม  ทำาทัณฑ์บน พักการเรียน    ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้อง
เสนอความเห็นพร้อมกับเหตุผลประกอบเสนอต่อผู้อำานวยการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึง
ให้ลงโทษได้ 
 ข้อ 8 การว่ากล่าวตักเตือนใช้สำาหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้กระทำาความผิด
ไม่ร้ายแรง  และในเมื่อผู้อำานวยการ หรือครู อาจารย์ ที่ผู้อำานวยการมอบหมายเห็นว่า
เหมาะสมและจะได้ผลดี
 ข้อ 9 การทำากิจกรรมใช้สำาหรับกรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษากระทำาผิดระเบียบ
วินัยของวิทยาลัยหรือศีลธรรมอันดีหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้นักเรียนหรือนักศึกษาอื่น
ประพฤติตาม  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่วิทยาลัยกำาหนด 
 ข้อ 10 การทำาทัณฑ์บนให้ผู้อำานวยการพิจารณาลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่
ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วย
การแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   ในกรณีที่ทำาให้เสื่อมเสียชื่อ
เสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างร้ายแรงหรือ 
ได้รับโทษอย่างอื่นแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ  ให้ทำาทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำาทัณฑ์บนไว้ด้วย
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 ข้อ 11 การให้ออกนักเรียนหรือนักศึกษาคนใดประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพ 
นักเรียนหรือนักศึกษาตามตามระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งกายและความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหรือประพฤติ
ผิดศีลธรรมจนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าให้อยู่ในวิทยาลัยต่อไปจะทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจหรือจะเป็นเหตุให้ระเบียบวินัย
หรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนักศึกษาอื่นพลอยเสื่อมเสียให้ผู้อำานวยการเชิญบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบเหตุผลแล้วให้นักเรียนหรือนักศึกษา  ผู้นั้นออกไป  ใน
กรณีนี้ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจออกหลักฐานแสดงผลการเรียนให้
นักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้น 
 ข้อ 12 ห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือ
ลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาทหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกำาลัง
เจ็บป่วยหรือกำาลังมีปัญหากระทบกระเทือนใจอย่างแรง และให้คำานึงถึงอายุของนักเรียน
หรือนักศึกษาด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวส่ังสอนโดย
เจตนาท่ีจะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำานึกในความ
ผิด ละเว้นการประพฤติชั่วและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
 ข้อ 13 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทุกครั้งให้วิทยาลัยบันทึกไว้เป็นหลัก
ฐานในสมุดหมายเหตุรายวันของวิทยาลัยและให้แจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองทราบ
เป็น หนังสือด้วยทุกครั้ง
 ข้อ 14 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
ว่าด้วยการลาพักการเรียน 

พ.ศ.2556

 เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการลาพักการเรียน พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
       “นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
           “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
       “วิทยาลัย” หมายความถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจ
 “พักการเรียน” หมายความถึง นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาเซียนบริหารธุรกิจไม่สามารถมาเรียนในภาคเรียนนั้นๆ
 ข้อ 4 นักเรียน  นักศึกษามีสิทธิ  ยื่นคำาร้องขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้
 (1)  ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ
 (2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่วิทยาลัยเห็น
สมควรสนับสนุน
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 (3)  เจ็บป่วยและจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ตามคำาสั่งแพทย์จากสถาน
พยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
 (4)  มีเหตุจำาเป็น หรือมีเหตุสุดวิสัยอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการ
ศึกษาได้ ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นคำาร้องโดยเร็วที่สุด                       
 ข้อ 5 การลาพักการเรียนตามข้อ 4 ให้ผู้อำานวยการพิจารณาอนุมัติได้ครั้งละ 1 
ภาคการเรียนปกติ แต่ไม่เกิน 2 ภาคการเรียนปกติติดต่อกัน ถ้านักเรียน นักศึกษายังมี
ความจำาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนต่อไปให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำานวยการ
 ข้อ 6 ในการลาพักการเรียนนักเรียนนักศึกษาจะต้องนำาผู้ปกครองมาติดต่อกับ
ทางวิทยาลัย ในการทำาเรื่องขอพักการเรียนทุกครั้ง
 ข้อ 7 นักเรียน นักศึกษาที่จะขอพักการเรียนให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการเรียน
ภายใน 15 วันแรกที่เปิดภาคเรียน หรืออย่างช้าหลังจาก 15 วัน ที่ขาดเรียนติดต่อกัน
 ข้อ 8 กรณีที่นักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนได้ ให้นับระยะ
เวลาที่ลาอยู่ในระยะเวลาการเรียนด้วย
 ข้อ 9 นักเรียน นักศึกษาต้องชำาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ทุกภาคเรียนที่ขอลาพักการเรียน มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
 ข้อ 10 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
ว่าด้วยการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา 

พ.ศ.2556

 เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวช.” หมายความว่า การศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี หลังจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
 “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  เรียกชื่อย่อว่า “ปวส.” หมายความว่า การ
ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
       “นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
           “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
       “วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจ
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 “ภาคเรียน”  หมายความว่า ภาคเรียนปกติโดย มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
“การพ้นสภาพ” หมายความว่า การสิ้นสุดการเป็น นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
 ข้อ 4 นักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพเมื่อ
 (1)  สำาเร็จการศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และ  ระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยการประเมิน
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 
 (2)  ลาออก
 (3)  เสียชีวิต
 (4)  ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ
อันควร หรือพฤติกรรมอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
 (5)  ได้รับการลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 5 (5) และ ข้อ 12
 (6)  นักเรียน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดดังนี้
  (ก)  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคเรียน น้อยกว่า 1.50 
  (ข)  เมื่อเรียนครบ 4 ภาคเรียน น้อยกว่า 1.75
  (ค)  เมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียน น้อยกว่า 2.00
 (7)  นักศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดดังนี้ 
  (ก)  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคเรียน น้อยกว่า 1.75
  (ข)  เมื่อเรียนครบ 2 ภาคเรียน น้อยกว่า 2.00
 ข้อ 5 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ



- 49 -

ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 
ว่าด้วยการย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน 

พ.ศ.2556

 เพื่อให้ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาเหมาะสมแก่สภาพนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจว่าด้วยการย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน พ.ศ.2556” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
       “นักเรียน” หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ  
           “นักศึกษา”  หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนนักเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
       “วิทยาลัย” หมายความถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ  
 “ผู้อำานวยการ” หมายความว่า ผู้อำานวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
บริหารธุรกิจ
 “ประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน” หมายความถึง ประเภท
วิชา หรือสาขาวิชา หรือ สาขางาน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2546  
 ข้อ 4 นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชาหรือสาขา
งาน จะต้องไม่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง
โดยตรง
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 ข้อ 5 ในการขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
 (1)  การขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางาน จะกระทำาได้เมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียนปกติ และต้องยื่นคำาร้องขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขา
งานก่อนการลงทะเบียนในภาคเรียนต่อไป
 (2)  ต้องมีเวลาเรียนในประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางานใหม่เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน
 (3)  การขอย้ายประเภทวิชา หรือ สาขาวิชา หรือ สาขางานได้ครั้งเดียวใน
ระหว่างการเรียนในแต่ละหลักสูตร
 ข้อ 6 ให้ผู้อำานวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556

           

 ( นายปราโมทย์  กล้าหาญ) 
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
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