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ประวัติและผู๎กํอตั้งวิทยาลัย 

 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมํสาย เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชย กรรม สาขาพณิชยการ ตั้งอยูํเลขท่ี  188 หมูํท่ี 3 
บ๎านถ้ าปลา ต าบลโปุงงาม อ าเภอแมํสาย  จังหวัดเชียงราย 

เนื่องจาก นายเจริญ ปรีดีพจน๑ ได๎เล็งเห็นวําการศึกษามี
ความส าคัญอยํางยิ่งตํอการครองชีพและอนาคตของชาวจีนอพยพในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย สํวนใหญํลูกหลานชาวจีนเหลํานี้มีฐานะคํอนข๎างยากจน ด๎อยโอกาสท่ีจะได๎เข๎าศึกษาตํอใน
สถาบันการศึกษาชั้นกลางและชั้นสูง หลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับ ก็ต๎องเข๎าสูํสังคมหางานท า
เพื่อน ารายได๎มาชํวยเหลือครอบครัว  ซึ่งความรู๎ท่ีได๎เรียนมาก็ไมํสามารถก๎าวหน๎าในกิจการงานได๎ 
และไมํเพียงพอตํอการยังชีพในโลกที่พัฒนาอยํางรวดเร็ว  
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาแมํสาย  เปิดรับสมัครบุคคลท่ัวไปท่ีจบมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือ
เทียบเทํา  ท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมํสาย ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนใช๎
หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเน๎นหนักการใช๎ภาษาจีนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้   ซึ่งในอนาคตภาษาจีนจะเป็นภาษาทางธุรกิจ  ฉะนั้นจึง
เห็นสมควรท่ีจะไมํหยุดยั้งการใฝุหาความรู๎  การสํงเสริมให๎มีการศึกษาตํอไปในระดับสูงขึ้น   จึงได๎
รํวมมือ กับคณะกรรมการหมูํบ๎านและผู๎ใหญํในพื้นท่ี  ตลอดจนครูใหญํและครูผู๎สอนภาษาจีนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในเขตจังหวัดเชียงราย แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ  เพื่อ
กํอตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแมํสายขึ้น  
 
ล าดับขั้นการพัฒนาสถาบัน 
วันท่ี  25 ตุลาคม    2539 วันกํอตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแมํสาย 
วันท่ี   2 มีนาคม     2542 จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อ "มูลนิธิบ๎านถ้ า" 
วันท่ี  23 พฤษภาคม 2543 ได๎รับใบอนุญาตให๎เปิดเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาแมํสาย 
วันท่ี   1 กันยายน    2554 โรงเรียนอาชีวศึกษาแมํสาย ได๎สถาปนาเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมํสาย 
 
 
 
 

  



ปัจจุบันเปิดสอน 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 

 สาขางานการบัญชี  
 สาขาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  
 สาขาการตลาด 
 สาขาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 

 

ภายใต้การบริหารงานโดย 
 นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ๑ ผู๎รับใบอนุญาตและผู๎จัดการ 
 นางจันทร๑จิรา  ทาลัดชัย ผู๎อ านวยการ 
 

วิสัยทัศน์  
มุํงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองท๎องถิ่น เน๎นวิชาชีพ และภาษาตํางประเทศ 

นักเรียนคุณธรรม จริยธรรม ปลอดสารเสพติด ใช๎เทคโนโลยีในทางสร๎างสรรค๑ 
 

พันธกิจของสถานศึกษา   
 จัดการเรียนการสอน ด๎านวิชาชีพอยํางหลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการของ

ตลาดแรงงาน และชุมชน  
 มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะความรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรม เป็นส าคัญ 
 พัฒนาครูและบุคลากรให๎ทันสมัยตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี 
 พัฒนาโครงสร๎างสถานศึกษาเพื่อเอื้อประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ 

 

อาคารสถานท่ี 
  เนื้อท่ี  18 ไรํ  1  งาน  39  ตารางวา  วิทยาลัยมีอาคารสถานท่ีดังนี้ 
1. อาคารเรียน  จ านวน  3  อาคาร 

1.1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  4 ห๎องเรียน 
1.2. อาคารเรียน   จ านวน  9 ห๎องเรียน 
1.3. อาคารปฏิบัติการ  จ านวน  5 ห๎อง 

    รวม   18 ห้องเรียน 
 ห๎องปฏิบัติการพิมพ๑ดีดไทย  1 ห๎อง ๆ ละ 43 เครื่อง 
 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑  3 ห๎อง ๆ ละ 40 เครื่อง 
 ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  1 ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการทางการตลาด  1 ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการทางการ   1 ห๎อง 



 ห๎องปฏิบัติการทางภาษาจีน  1 ห๎อง 
 ห๎องเรียน    13 ห๎อง 

2. อาคารประกอบ 
2.1. หอประชุม    1 หลัง 
2.2. ห๎องน้ าห๎องส๎วม จ านวน  40 ห๎อง 
2.3. อาคารโรงอาหาร จ านวน  1 หลัง 
2.4. สนามกีฬา และสถานท่ีจัดกิจกรรม สนามกีฬาประกอบด๎วย บาสเก็ตบอล,  

วอลเลํย๑บอล,  เซป๓คตระกร๎อ,  ฟุตบอล, เปตอง 
 

แผนผังแสดงบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมํสาย 
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ก าหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2557 
 
ภาคเรียนท่ี  1  16  พฤษภาคม 2557 -   30  กันยายน  2557 
ภาคเรียนท่ี  2  16  ตุลาคม 2557 -   5  มีนาคม  2558 
เปิดเรียน  วันจันทร๑ – วันศุกร๑   เรียนวันละ  6 - 8  ชั่วโมง 
หยุดเรียน  วันเสาร๑ – วันอาทิตย๑ และวันหยุดราชการ 
กิจกรรม  ทุกระดับเรียนกิจกรรม  สัปดาห๑ละ  2  ชั่วโมง 
 
ชั่วโมง

ที ่
เวลา รายการ 

 07.55  น. สัญญาณเข๎าแถว  เพลงมาร๑ชอาชีวศึกษาแมํสาย 
 08.05  น. กิจกรรมหน๎าเสาธง 

- เคารพธงชาติ สวดมนต๑พร๎อมแปล  
- ประกาศขําวสาร/พิธีมอบรางวัล (ถ๎ามี) อบรมชี้แจง 

 08.20  น. พบอาจารย๑ท่ีปรึกษา 
1 08.20 – 09.20  น. เรียน 
2 09.20 – 10.20  น. เรียน 
3 10.20 – 11.20  น. เรียน 
4 11.20 – 12.20  น. เรียน 
 12.20 – 13.30  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 13.30 – 14.30  น. เรียน 
6 14.30 – 15.30  น. เรียน 
7 15.30 – 16.30  น. เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ปฏิทินปฏบิัติงาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาแม่สาย ปีการศึกษา 2557 
 

วัน/
เดือน/ปี 

งานที่ปฏิบัติ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

 มี.ค. 57  รับสมัครนักเรียนใหมํ ห๎องธุรกิจ ฝุายแนะแนว 

15 พ.ค. 
57 

 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน 
09.00    ประชุมผู๎ปกครอง 
11.00    นักเรียนพบครูที่ปรึกษา  
13.00    รับสิทธิ์ตามนโยบายเรียนฟรี15 ปี 

โครงการครอบครัวอํุนใจลูกหลานปลอดภัยในรั้ว MVC 

 
หอประชุม 
ห๎องเรียน 
ห๎องธุรการ 
หอประชุม 

ทุกฝุาย 

16 พ.ค. 
57 

 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. 1-3 

หอประชุม ฝุายวิชาการ 

  พ.ค. 57  โครงการขับขี่ปลอดภัย  หอประชุม กิจการฯ 
  มิ.ย. 57  โครงการตรวจสารเสพติด หอประชุม กิจการฯ 
11 มิ.ย. 
57 

 โครงการรักษ๑ประชาธิปไตย  
(กิจกรรมผู๎น าดีพา MVC รุํงเรือง) 

หอประชุม กิจการฯ 

12 มิ.ย. 
57 

 โครงการปาเจราฯ (กิจกรรมไหว๎ครู) หอประชุม กิจการฯ 
 สถาปนาคณะกรรมการนักเรียน หอประชุม วิชาการ 

25 มิ.ย.  โครงการรักษ๑ประชาธิปไตย (กิจกรรมร๎อยดวงใจ) หอประชุม วิชาการ 

26 มิ.ย. 
57 

 โครงการเยาวชนคนรุํนใหมํหํางไกลยาเสพติด 
(กิจกรรม To Be Number one) 

 โครงการรักษ๑ภาษาไทย 

หอประชุม 
 

หอประชุม 

กิจการฯ 
 

วิชาการ 
มิ.ย.-ก.ค.   โครงการเยาวชนไทย รํวมใจตํอต๎านการพนัน หอประชุม กิจการฯ 
  ก.ค. 57  จัดบอร๑ดวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา บอร๑ด วิชาการ 
3-4 ก.ค.  โครงการเข๎าคํายละลายพฤติกรรม  กิจการฯ 
  โครงการคํายคุณธรรม  กิจการฯ 
  โครงการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ  กิจการฯ 
  โครงการเยาวชนรักษ๑ธรรมชาติ  กิจการฯ 
  โครงการอบรมเยาวชน ปกปูองผืนปุา  กิจการฯ 
  โครงการล าธาร น้ าใส ไร๎มลพิษ  กิจการฯ 
7  ก.ค.   โครงการ  ICT หอประชุม วิชาการ 
10 ก.ค. 
57 

 โครงการสืบสานประเพณีไทย  
(กิจกรรมแหํเทียนพรรษา) 

หอประชุม กิจการฯ 

17-18   สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/57 ห๎องสอบ วิชาการ 
 
 

 
  



ปฏิทินปฏบิัติงาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาแม่สาย ปีการศึกษา 2557  
 

วัน/
เดือน/ปี 

งานที่ปฏิบัติ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

21 ก.ค. 
57 

 โครงการเสริมสร๎างทักษะผู๎เรียน 4 สาขา   

  ส.ค. 57 
 โครงการพร๎อมรับมือภัยธรรมชาติ 

(กิจกรรมซ๎อมหลบภัยแผํนดินไหว) 
หอประชุม กิจการฯ 

  ส.ค. 57 
 โครงการพร๎อมรับมือภัยธรรมชาติ 
 (กิจกรรมซ๎อมแผนอัคคีภัย) 

หอประชุม กิจการฯ 

11 ส.ค.   โครงการกตัญ๒ู กตเวทิตา  (กิจกรรมวันแมํ) หอประชุม กิจการฯ 
 1  ก.ย.   สํงใบเตือนคําธรรมเนียม  ฝุายการเงิน 

  ก.ย. 57 

 ให๎ความรู๎ชุมชน (ศึกษาดูงาน) 
o สาขาการบัญชี 
o สาขาการตลาด 
o สาขาการทํองเที่ยว 
o สาขาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 

 วิชาการ 

 16 ก.ย.   ประกาศรายชื่อนักเรียนไมํมีสิทธิ์สอบ บอร๑ดวิชาการ วิชาการ 
24-26 ก  สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่1/57 ห๎องสอบ วิชาการ 
   1 ต.ค.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 มส. มผ. บอร๑ดวิชาการ วิชาการ 
2-3 ต.ค.   ด าเนินการสอบแก๎ตัว   

  27 
ต.ค.57 

 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 
09.00-12.00 น. ประชุมผู๎ปกครอง 
                        พบครูที่ปรึกษา 
13.00-15.30 น. ลงทะเบียนภาคเรียน2/57 
                       รับหนังสือเรียน  
                       อุปกรณ๑การเรียน 

หอประชุม 
ห๎องเรียน 
ห๎องธุรการ 

 

11 พ.ย.   โครงการสืบสานประเพณีไทย  (กิจกรรมลอยกระทง)  กิจการฯ 
17 พ.ย.   โครงการ ICT ภาคเรียนที่ 2/2557 หอประชุม วิชาการ 
25 พ.ย.   พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎฯ วิทยาลัยฯ กิจการฯ 

  พ.ย. 57 

 ศึกษาดูงาน 
o สาขาการบัญชี 
o สาขาการตลาด 
o สาขาการทํองเที่ยว 
o สาขาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 

 วิชาการ 

 

  



ปฏิทินปฏบิัติงาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาแม่สาย ปีการศึกษา 2557 
 

วัน/
เดือน/ปี 

งานที่ปฏิบัติ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1-4 ธ.ค.  โครงการกีฬา (กิจกรรมกีฬาสี)  กิจการฯ 
   4 ธ.ค.  โครงการกตัญ๒ู กตเวทิตา (กิจกรรมวันพํอ) หอประชุม กิจการฯ 
    ธ.ค.   บอร๑ดวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพํอ) ห๎องเรียน วิชาการ 
24-26 ธ  สอบวัดผลประเมินผลกลางภาค 2/2557 ห๎องสอบ วิชาการ 
31 ธ.ค.-
2 ม.ค. 

 ปิดสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ   

  5  ม.ค.   สํงใบแจ๎งเตือนคําธรรมเนียม   
7-9 ม.ค.   กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ คํายพักแรม กิจการฯ 
      ม.ค. 
58 

 สอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปวช. 3 
 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 
 สอบ V-Net ปวช. 3 

  

    ม.ค.   แขํงขันทักษะและกีฬากลุํมเอกชนเขตภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ๑ วิชาการ 
23 ก.พ.  ยื่นค าร๎องขอฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ปวช. 2  วิชาการ 
24 ก.พ.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ บอร๑ดวิชาการ วิชาการ 
  1 มี.ค.   พิธีจบหลักสูตรนักเรียน ปวช.3 หอประชุม วิชาการ 
4-6 มี.ค.   สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2558 ห๎องสอบ วิชาการ 
10  มี.ค.   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 มส. ขส. ผม. บอร๑ดวิชาการ วิชาการ 

ตลอดปี 

 โครงการปกครองดี MVC รํมเย็น 
o (กิจกรรมที่ปรึกษาท่ีดี  *(กิจกรรม MVC มีวินัย) 
o (กิจกรรมโฮมรูม) 

 

ฝุายกิจการ 

 โครงการพอเพียงเพ่ือพํอ 
o (กิจกรรมชมรม  อาชีพนี้มีพอเพียง) 
o (กิจกรรมธนาคารขยะ) 

 

 โครงการ MVC สดใสใสํใจสิ่งแวดล๎อม 
o (กิจกรรมสวนสวยด๎วยมือเรา) 

 

 โครงการ MVC รุํนใหมํ สดใส แข็งแรง 
o (กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ) 

 

 โครงการกีฬา 
o (กิจกรรมกีฬาสีภายใน)  * (กิจกรรมกีฬาสีภายนอก) 

 

 โครงการหุํนดีไมํมีพุง  
 โครงการบ๎านเราปลอดภัย ใสํใจ 5 ส.  
 โครงการเยาวชนรุํนใหมํหํางไกลยาเสพติด  
 โครงการศูนย๑วัยใส  
 โครงการทุนน้ าใจให๎น๎อง  



ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย 
นักเรียนต๎องรักษาระเบียบวินัย  และปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของวิทยาลัยอยําง

เครํงครัดผู๎ใดฝุาฝืนถือวําผ๎ูนั้น กระท าความผิดจะต๎องได๎รับโทษตามท่ีก าหนดในระเบียบนี้ 
1. นักเรียนต๎องสนับสนุนนโยบายของวิทยาลัย 
2. นักเรียนต๎องประพฤติตนให๎เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนดังตํอไปนี้ 

2.1 เข๎าแถวเคารพธงชาติทุกเช๎า 
2.2 มาเรียนตามเวลาท่ีวิทยาลัยก าหนดอยํางสม่ าเสมอ  และเข๎าเรียนตามตารางเรียน 
2.3 แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบของวิทยาลัยและแตํงเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งท่ีมา

วิทยาลยั 
2.4 ปฏิบัติตามค าสั่งของวิทยาลัยและครูอาจารย๑  ซึ่งสั่งในหน๎าท่ีโดยชอบด๎วย

กฎหมายและระเบียบวิทยาลัย  ห๎ามมิให๎ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
2.5 นักเรียนต๎องไมํแจ๎งเท็จตํอ ครูอาจารย๑  การปกปิดความซึ่งควรบอกถือวําเป็นการ

แจ๎งเท็จด๎วย 
2.6 นักเรียนต๎องรักษาระเบียบวินัยในห๎องเรียนไมํกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการรบกวน

หรือกํอความร าคาญแกํผู๎อื่น 
2.7 เข๎ารํวมประชุมตามก าหนด  และรักษาความสงบเรียบร๎อยในหอประชุม 
2.8 ประพฤติตนสุภาพเรียบร๎อยตํอสาธารณชน 
2.9 ไมํกํอการทะเลาะวิวาทกับผู๎อื่น  ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 
2.10  เคารพ  เชื่อฟ๓งค าสั่งสอนของครู อาจารย๑  ไมํแสดงกิริยาอันไมํสุภาพท้ัง

ตํอหน๎าและ        ลับหลัง 
2.11 ไมํกลําววาจาหรือแสดงกิริยาท่ีเป็นชนวนกํอให๎เกิดความเกลียดชัง  หรือ

การทะเลาะวิวาท ดังตํอไปนี้ 
-  กลําวค าหยาบ  หรือไมํสุภาพตํอผู๎อื่น 
- กลําวค าประชด  เสียดสี  ล๎อเลียนผ๎ูอื่น 
- กลําวค าท๎าทาย  หรือแสดงอาการก๎าวร๎าวชวนวิวาท 
- กลําวค าดูหมิ่น  หรือหมิ่นประมาทผู๎อื่น 

3. นักเรียนต๎องชํวยเหลือการงานของวิทยาลัยตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
4. นักเรียนต๎องชํวยกันรักษาทรัพย๑สมบัติของวิทยาลัยและสาธารณสมบัติของแผํนดินให๎

อยูํในสภาพท่ีเรียบร๎อยดีงาม  ไมํท าให๎สกปรกหรือช ารุดเสียหาย 
5. เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นท่ีต๎องหยุดเรียน  ผู๎ปกครองต๎องแจ๎งให๎ทางวิทยาลัยทราบ

เป็น 
ลายลักษณ๑อักษร 

 
  



6. นักเรียนต๎องไมํตกแตํงเคร่ืองประดับตําง ๆ ไมํไว๎เล็บยาว  แตํงหน๎า  หรือเปลี่ยนสีผม 
อันขัดตํอระเบียบของวิทยาลัย 

7. ไมํน าบุคคลภายนอกเข๎ามาในบริเวณวิทยาลัย เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากฝุายกิจการ
นักเรียน 

8. ไมํออกนอกบริเวณวิทยาลัยกํอนได๎รับอนุญาต 
9. ไมํจัดกิจกรรมน าเท่ียวหรือชักชวนเพ่ือนนักเรียนและผู๎อื่นไปตามสถานท่ีตําง ๆ ในเวลา

กลางคืน 
10. ไมํเลํนการพนัน  หรือเลํนสิ่งอ่ืนใดท่ีต๎องใช๎ทรัพย๑สินเป็นเดิมพันในการเลํน 
11. ห๎ามนักเรียน  น าสื่อลามกอนาจารในทุกรูปแบบ  เชํน ส่ือสิ่งพิมพ๑  ไมํวําจะเป็นใน

รูปแบบหนังสือการ๑ตูน  นิตยสาร    สื่ออิเล็คทรอนิคส๑  เชํน ซีดี  การโหลดลงในโทรศัพท๑มือถือ 
คอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก   การแพรํในรูปของการใช๎อินเทอร๑เน็ต เชํน Facebook   หรืออื่น ๆ เข๎ามา
ในวิทยาลัยและเผยแพรํ 

12. ห๎ามนักเรียนน าบุหรี่  เหล๎า  เบียร๑  เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล๑  ของมึนเมาทุกชนิดเข๎ามา
สูบ  ดื่ม หรือจ าหนําย ในวิทยาลัย  หรือในกรณีท่ีอยูํภายนอกวิทยาลัยหลังจากเวลาเรียนห๎ามดื่ม
หรือสูบขณะที่ยังสวมเครื่องแบบ  และหากเกิดเหตุการณ๑ทะเลาะวิวาท หรืออุบัติเหตุ ตําง ๆ จาก
การดื่มหรือสูบ ดังกลําว ทางวิทยาลัยจะไมํรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น และให๎ด าเนินการตามกฎหมาย 
และทางวิทยาลัยจะเชิญผู๎ปกครองมาเซ็นรับทราบเพื่อเชิญออก ตามกรณีไป 

13. ไมํน าอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานในห๎องเรียนโดยเด็ดขาด 
14. ไมํประพฤติสิ่งใดที่น าความเสื่อมเสียมาสํูวิทยาลัย 
15. ไมํมีเรื่องชู๎สาว  ไปในทางท่ีไมํดี  ท าให๎เกิดความเสื่อมเสียมาสูํวิทยาลัย 
16. นักเรียนควรกลับบ๎านหรือกลับหอพักหลังเลิกเรียน ไมํควรไปแวะเวียนในท่ีอื่นเป็นอัน

ขาด 
17. นักเรียนต๎องมีความรัก  ความสามัคคี  รํวมใจพัฒนาเพื่อสร๎างวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมํ

สาย  ให๎เจริญรุํงเรืองเป็นท่ีเชื่อถือของคนท่ัวไป 
 
 
  



 
 
 

การมาเรียนของนักเรียน 
1. นักเรียนทุกคนต๎องมาเรียนกํอนเวลา  08.00  น. 
2. นักเรียนทุกคนต๎องท ากิจกรรมหน๎าเสาธงทุกเช๎า 
3. นักเรียนทุกคนต๎องแตํงกายด๎วยเครื่องแบบของวิทยาลัยตามท่ีก าหนดในแตํละวัน 
4. ห๎ามพกพาอาวุธ  ของมีคํา  เครื่องประดับ  สิ่งเสพย๑ติด  เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ เข๎ามาใน

วิทยาลัย 

การท าความเคารพ 
1. เมื่อมาถึงวิทยาลัย  ให๎ท าความเคารพครู อาจารย๑ประจ าเวร ท่ีหน๎าประตูทางเข๎า  โดยให๎

หยุดยืนตรงยกมือไหว๎  ถ๎าถือของวางของหรือให๎ยืนตรงและหันหน๎าเข๎าหาครูพร๎อมก๎ม
ศีรษะเพื่อท าความเคารพ  ในกรณีที่น าจักรยานยนต์มาให๎จอดให๎เรียบร๎อย และลงจากรถ
ท าความเคารพครู อาจารย๑  ในกรณีที่น ารถยนต์มาให๎หยุดและเปิดกระจก และไหว๎เพื่อ
ท าความเคารพครูอาจารย๑ 

2. ในระหวํางวันเมื่อพบครู – อาจารย๑ ให๎หยุดยืนตรงยกมือไหว๎  ถ๎าถือของให๎วางของลงหรือ
ยืนตรงและหันหน๎าเข๎าหาครูพร๎อมก๎มศีรษะเพื่อท าความเคารพ 

3. เมื่อสวนทางกับครู อาจารย๑ขณะที่ขึ้นหรือลงบันไดให๎หยุดยืนตรงและให๎ครูเดินผํานไปกํอน  
จึงเดินตํอไป 

4. การเข๎าพบครู – อาจารย๑ในห๎องพักครู  ต๎องขออนุญาตทุกครั้ง  ควรนั่งคุกเขําเมื่อผู๎ใหญํนั่ง  
หรือยืนด๎วยกิรยิาส ารวมเมื่อผู๎ใหญํยืน   

5. ภายในห๎องเรียน   เมื่อมีครู  อาจารย๑  , วิทยากร  หรือแขกผู๎มาเยือน เข๎ามาให๎หัวหน๎า
บอก ค าวํา “ท้ังหมดท าความเคารพ”  ทุกคนยกมือไหว๎  และกลําวค าวํา “สวัสดีครับ , 
สวัสดีคํะ” 

การขาดเรียน 
1. นักเรียนขาดเรียน 1 วัน  โดยไมํทราบสาเหตุ  อาจารย๑ท่ีปรึกษาประสานกับผู๎ปกครองเพื่อ

ขอทราบเหตุผล 
2. นักเรียนขาดเรียนติดตํอกันเป็นเวลา   3  วัน  โดยไมํทราบสาเหตุ  อาจารย๑ท่ีปรึกษาเชิญ 

ผู๎ปกครอง มาพบ  
 
 
  

แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 



การหนีเรียน 
 การท่ีนักเรียนหายไปจากห๎องเรียนในเวลาเรียน  โดยไมํได๎แจ๎งให๎อาจารย๑ประจ าวิชาทราบ
ให๎อาจารย๑ประจ าวิชาบันทึกลงในใบเช็คชื่อประจ าวัน  อาจารย๑ประจ าวิชาวํากลําวตักเตือนตาม
ควรแกํกรณีแล๎วรายงานให๎อาจารย๑ท่ีปรึกษาทราบ 
 ในกรณีท่ีนักเรียนคนหนึ่งคนใด  มีพฤติกรรมดังกลําวมากกวํา 3 ครั้ง ให๎อาจารย๑ท่ีปรึกษา
แจ๎งฝุายกิจการ (งานปกครอง) เพื่อฝุายกิจการจะด าเนินการเชิญผู๎ปกครองมารับทราบ และลง
บันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร 
การใช้อาคารและห้องปฏิบัติการ 

1. นักเรียนขึ้นลง บันไดให๎เดินชิดขวา 
2. นักเรียนทุกคนต๎องชํวยกันรักษาความสะอาดห๎องเรียนและชํวยกันรักษาสมบัติสิ่งของ

ภายในห๎องเรียนให๎อยํูในสภาพท่ีใช๎การได๎ตลอดเวลา 
3. ห๎ามสํงเสียงดังรบกวนสมาธิของผู๎อื่นขณะที่มีการเรียนการสอน 
4. ชํวยกันประหยัดไฟฟูา   เมื่อไมํอยูํในห๎องเรียนต๎องปิดไฟ  ปิดพัดลม ปิดเคร่ืองใช๎ไฟฟูาและ

เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
5. การเข๎าห๎องพยาบาล  ต๎องได๎รับอนุญาตจากอาจารย๑ผู๎สอนและอาจารย๑พยาบาลเสียกํอน 
6. การใช๎บริการห๎องสมุด  ให๎เข๎าไปใช๎ในเวลาท่ีวําง หรือเมื่อได๎รับมอบหมายงานเรํงดํวน  

ห๎ามสํงเสียงดัง และห๎ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข๎าไปในห๎อง 
การเข้าห้องประชุม 
 การเข๎ารํวมกิจกรรมโฮมรูม   การประชุม หรือกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยจัดขึ้น  ให๎นักเรียน
ปฏิบัติดังนี ้

1. นักเรียนทุกคนต๎องเข๎ารํวมทุกครั้ง ตามวันเวลาท่ีวิทยาลัยก าหนด 
2. นักเรียนทุกคนต๎องเดินเข๎าห๎องประชุมอยํางมีระเบียบ  นั่งประจ าท่ีองตนเองด๎วยความสงบ

เรียบร๎อย 
3. ต๎องมีการรายงานชื่อ , ลงทะเบียน   หรือเช็คชื่อจากครูท่ีปรึกษา 
4. ห๎ามพูดคุยกันในขณะด าเนินกิจกรรม   
5. ห๎ามเลํนโทรศัพท๑มือถือ  หรือเครื่องเลํนทุกชนิดขณะปฏิบัติกิจกรรม 
6. ห๎ามนอนหลับในขณะด าเนินกิจกรรม 

 
 
 

  



การขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัย 
นักเรียนจะออกนอกบริเวณวิทยาลัยในระหว่างเวลาเรียนได้เมื่อ 

ผู๎ปกครองมารับด๎วยตนเอง  หรือหากไมํมีผู๎ปกครองมาให๎แจ๎งความจ าเป็นกับฝุายกิจการ
นักเรียน และน าใบอนุญาตออกนอกบริเวณ  โดยให๎ผําน  อาจารย๑ประจ าวิชา   อาจารย๑ท่ีปรึกษา  
ฝุายกิจการนักเรียน ผู๎อ านวยการ เป็นล าดับ  แล๎วรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยแสดงตํอ
เจ๎าหน๎าท่ีหน๎าประตูวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

กรณีความผิด 
1. ทรงผมผิดระเบียบ 
2. ใสํเครื่องประดับท่ีวิทยาลัยประกาศห๎าม 
3. แตํงกายผิดระเบียบ 
4. หนีเรียน ไมํตั้งใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี 
5. กํอความร าคาญให๎ผู๎อื่น ท าให๎ผู๎อื่นขาดสมาธิในการเรียน หรือกํอให๎เกิดการขัดจังหวะ

ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. แตํงเครื่องแบบของวิทยาลัยเข๎าไปในสถานท่ีไมํเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
7. ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีไมํเหมาะสมหรือผิดระเบียบของวิทยาลัยในขณะท่ียังสวม

เครื่องแบบของวิทยาลัย 
8. บังคับ  ขํมขูํ  ชักชวนกันให๎ท าความผิดระเบียบข๎อบังคับของสถานศึกษา 
9. น าวัสดุเครื่องมือออกนอกห๎องปฏิบัติการ  โดยไมํได๎รับอนุญาตจากครู อาจารย๑ท่ี

รับผิดชอบ 
10. ปกปิดความผิดของเพื่อน  หรือน าบุคคลภายนอกเข๎ามาในสถานศึกษาอันจะน ามา

ซึ่งความเสียหายแกํสถานศึกษา 
11. ประมาทเลินเลํอ จนท าให๎เกิดความเสียหายแกํสถานศึกษา   เพื่อนนักเรียน และ

บุคลากรในสถานศึกษา 
12. มาวิทยาลัยสายโดยไมํมีเหตุอันสมควร 

 
 
 
 
  

การพิจารณาโทษ  ตามความผิดของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 

1. การพิจารณาโทษ  ขั้นตักเตือน  ท าหนังสอืสญัญา  ท าหนังสือทัณฑ์บนและเชิญผู้ครอง 
 



การพิจารณาโทษ ความผิดของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 
 
ข้อที ่ กรณีความผิด คะแนนที่ถูก

หัก/ครั้ง 
1 การมาเรียน  
 มาเรียนสาย 5 
 ไมํสวมหมวกกันน๏อคในกรณีขับขี่จักรยานยนต๑ 5 
 ไมํมีใบขับขี่ ในกรณีขับรถยนต๑ 5 

2 แตํงกายผิดระเบียบ 5 
3 ไมํเข๎าแถว ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง 5 
4 หนีเรียน 10 
5 ออกนอกบริเวณวิทยาลัยโดยไมํได๎รับอนุญาต 10 
6 บังคับ ขํมขูํ ปลุกระดม ให๎ท าผิดระเบียบข๎อบังคับของสถานศึกษา 10 
7 ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีทางวิทยาลัยจัดขึ้น 20 
8 สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล๑ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาในขณะสวม

เครื่องแบบนักเรียน 
20 

9 มีเรื่องชู๎สาว ท่ีกํอให๎เกิดข๎อพิพาท หรือขัดตํอศีลธรรมอันดี 20 
10 กิริยา มารยาท ไมํเหมาะสมตํอผู๎ใหญํ ครูบาอาจารย๑ 20 
11 มีหรือเผยแพรํสื่อลามกอนาจาร 20 
12 ทะเลาะวิวาท 30 
13 ท าให๎วิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 30 
14 เลํนการพนัน 30 
15 ท าลามกอนาจาร 30 
16 ท าลายหรือท าความเสียหายตํอทรัพย๑สินของทางวิทยาลัย 30 
17 ลักขโมยทรัพย๑สิน ไมํวําจะในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา 30 
18 พกพาอาวุธเข๎ามาในสถานศึกษา 30 
19 บังคับ ขํมขูํ ชักน า ยั่วยุ สํงเสริมหรือกระท าการใด ๆ เพื่อกํอให๎เกิดความ

เสียหาย ความไมํสงบ เรียบร๎อย อันกํอให๎เกิดความเสียหายตํอชื่อเสียงของ
สถานศึกษา หรือกํอให๎เกิดความแตกแยกในหมูํคณะ 

50 

20 น าส่ิงเสพติดประเภท 1 (ฝิ่น กัญชา ยาบ๎า ยาไอซ๑ สารระเหย เฮโลอีน ฯลฯ ) 
เข๎ามาในสถานศึกษาเพื่อเสพหรือจ าหนําย 

100 

หมายเหตุ ::         20 คะแนน   พบฝุายปกครอง บันทึกพฤติกรรม      
30 คะแนน  เชิญผู๎ปกครองมาพบ 

          50 คะแนน   พักการเรียน        100 คะแนน  เชิญออก 



ระเบียบการลงโทษนักเรียน 
 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วําด๎วยการลงโทษนักเรียน  โทษส าหรับ
นักเรียน  ท่ีกระท าความผิดมี  6  สถานดังนี้ 

1. วํากลําวตักเตือน 
2. ท ากิจกรรม 
3. ท าทัณฑ๑บน 
4. ตัดคะแนนความประพฤต ิ
5. พักการเรียน 
6. ย๎ายสถานศึกษา 
เมื่อครู-อาจารย๑ เจ๎าหน๎าท่ี พบนักเรียนประพฤติตนไมํเหมาะสมให๎แจ๎งตํอฝุายปกครองเพื่อ

ด าเนินการลงโทษตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1 

งานฝุายธุรการ – การเงิน  เป็นงานท่ีสนับสนุนงานด๎านอื่น ๆ ของวิทยาลัย ให๎ด าเนินไปอยํางดี
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนการเรียน การสอน ด๎านคําใช๎จําย เพื่อให๎มาซึ่งบริการตําง ๆ มีงาน
ท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับนักเรียน  ดังนี้ 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับ ปวช. ปี 1, ปี 2, ปี 3 ช าระคําธรรมเนียมการศึกษา  ดังนี้ 
ระดับ  ปวช. ปี 1 ทุกสาขา ปีละ 4,142 บาท  แบํงเก็บภาคเรียนละ 2,071  บาท 
ระดับ  ปวช. ปี 2 ทุกสาขา ปีละ 4,142 บาท  แบํงเก็บภาคเรียนละ 2,071  บาท 
ระดับ  ปวช. ปี 3 ทุกสาขา ปีละ 4,142 บาท  แบํงเก็บภาคเรียนละ 2,071  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  

2.1. คําประกันอุบัติเหตุนักเรียน   250 บาท  (รายปี) 
2.2. คําประกันของเสียหาย    500 บาท  (ตลอดหลักสูตร) 

(2.2  คําประกันของเสียหาย คืนให๎นักเรียน เมื่อจบการศึกษา โดยไมํท าทรัพย๑สินของ
วิทยาลัยเสียหาย) 

2.3. คําคอมพิวเตอร๑    500 บาท  (รายปี) 
หมายเหตุ     นักเรียนต๎องช าระเงินทุกประเภท กํอนการประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนนั้น 
ๆ และหากนักเรียนคนใด มีป๓ญหาด๎านการเงินให๎ติดตํอขอรับค าแนะน าจากอาจารย๑ท่ีปรึกษา หรือ
ครูฝุายแนะแนว เพื่อเสนอฝุายบริหาร พิจารณาให๎ความชํวยเหลือตามความเหมาะสมตํอไป 
 
การประกันอุบัติเหต ุ
1. อุบัติเหตุ   

 อุบัติเหตุ  หมายถึง   เหตุการณ๑ท่ีเกิดขึ้นอยํางไมํคาดหวังและไมํตั้งใจในเวลาและสถานท่ี
แหํงหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไมํมีสิ่งบอกเหตุลํวงหน๎าแตํมีสาเหตุและสํงผลกระทบท่ีสามารถชี้วัดได๎ ซึ่งมีผล
ท าให๎ได๎รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิต  เชํน  ตกบันได  หกล๎ม  อุบัติเหตุจากยวดยานพาหนะ  เป็น
ต๎น 
2. สิทธิประโยชน์และการคุ้มครอง 

2.1. คํารักษาพยาบาลเทําท่ีจํายจริง  แตํไมํเกินวงเงินท่ีระบุไว๎ตามกรมธรรม๑ประกันภัย
อุบัติเหต ุ

2.2. กรณีเสียชีวิต  วงเงินเอาประกันตามท่ีระบุไว๎ในกรมธรรม๑ประกันภัยอุบัติเหตุ 
 

 
  



 
3. สถานพยาบาล 

3.1. โรงพยาบาลของรัฐทุกแหํง 
3.2. โรงพยาบาลเอกชนทุกแหํง 
3.3. คลินิกของแพทย๑ท่ีมีใบประกอบโรคศิลป์ 
3.4. สถานีอนามัย ตรวจรักษาโดยเจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุข 

 

4. ข้อปฏิบัติเมื่อไปรับบริการ 
4.1. เมื่อเข๎ารับการรักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลอื่นท่ัวประเทศ 

4.1.1.   ส ารองเงินจํายกํอน 
4.1.2.   ขอใบเสร็จรับเงิน  (ต๎นฉบับ) 
4.1.3.   ขอใบรับรองแพทย๑  (ต๎นฉบับ) 
4.1.4.   น าใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย๑มาติดตํอขอรับเงินคืนท่ีห๎องธุรการของ

วิทยาลัยเทําท่ีจํายจริง แตํไมํเกินวงเงินท่ีเอาประกันตามกรมธรรม๑ประกันอุบัติเหตุ 
 

5. ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี จําย  ณ  วันลงทะเบียน 
 

6. ระยะเวลาคุ้มครอง 1  ปี  นับจากวันท่ีระบุในกรมธรรม๑ประกันอุบัติเหตุ 
  





































 

  

























 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

นางสาวศุภณิดา   แสงวรรณ๑ 
ผู๎รับใบอนุญาต/ผู๎จัดการ 

 นายสิริศักดิ์    สุธรรมน๎อย             นายสถิต    สมกาศ                     นางสาวพรรณี  พงค๑ดารอง
ผู๎อ านวยการฝุายวิชาการ      รองผู๎อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน        รองผู๎อ านวยการบริการทรัพยากร 

นางจันทร๑จิรา   ทาลัดชัย 
ผู๎อ านวยการ 

นางวันทนา   ดวงแก๎ว 
งานประกันคุณภาพ 

ท าเนียบบุคลากร 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางสาวณิรภา วงค๑ค ามูล    นางสาวกนกวรรณ ทาค ามา  นายธีรพัฒน๑ กุสาป๓น      นายประเสริฐ  ก๎างออนตา 
  หัวหน๎าหมวดสาขาคอมฯ            คอมพิวเตอร๑               คอมพิวเตอร๑                    คอมพิวเตอร๑ 

  นางสาวอนิศรา จันทะกูล      นายสรศักดิ์ ร๎ุงดี        น.ส.เสาวลักษณ๑ จันทร๑วงค๑      นายสุริยนต๑ ศรีชมภู 
  หัวหน๎าหมวดวิชาพื้นฐาน     วิชาพ้ืนฐาน/วัดผล         ภาษาไทย/แนะแนว              พลศึกษา/เพศศึกษา 

  นางวันทนา  ดวงแก๎ว          นายอ านาจ  ก๏อใจ     นายยุทธพงศ๑  ประเสริฐสังข๑    นายอัครเดช เสนาเจริญ 
  หัวหน๎าหมวดสาขาการตลาด     การตลาด           หัวหน๎าหมวดสาขาทํองเที่ยว             การทํองเท่ียว 

   นายวินัย สกุลพิสุทธิ์    นางปาริชาติ จึงวงค๑ไพบูลย๑     นางสาวรสริน  สุยะเสาร     นางเนตรนภา   ก๐าใจ 
       ภาษาจีน              วิชาพื้นฐาน/วิทยาศาสตร๑        คอมพิวเตอร๑/พื้นฐาน           เจ๎าหน๎าท่ีธุรการ 



 

หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 วิ ท ย าลั ย อ าชี ว ศึ กษ าแ มํ ส า ย  เ ปิ ด สอนต าม หลั ก สู ต ร ขอ งก รมอ าชี ว ศึ กษ า  
กระทรวงศึกษาธิการ   หลักสูตรท่ีเปิดสอน  มีดังนี้ 
 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 
1.1.   วิชาการบัญชี   1.2  วิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
1.3       วิชาการตลาด  1.4  วิชาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 

 

2.  การรับสมัครนักเรียนใหม่  เปิดรับสมัครปีละ 2  ครั้ง 
   ภาคเรียนท่ี  1  ตั้งแตํวันที่  1  มีนาคม  เป็นต๎นไป 
   ภาคเรียนท่ี  2  ตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  เป็นต๎นไป 
 เวลา  09.00 - 16.00 น. ทุกวัน ไมํเว๎นวันหยุดราชการและวันเสาร๑–อาทิตย๑  ณ  ห๎องธุรการ 

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1     เพศ ชาย  - หญิง 
3..2   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หรือเทียบเทํา 
 

4. หลักฐานการสมัครเรียน 
4.1    ใบ  รบ. (ใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ฉบับจริง) 
4.2    รูปถํายขนาด 1 นิ้ว        จ านวน    2  ใบ 
4.3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ๎าน   ผู๎สมัคร อยํางละ   1  ฉบับ 
4.4   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ๎าน  บิดาและมารดา  
      อยํางละ 1  ฉบับ 
4.5   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ,ส าเนาทะเบียนบ๎าน  ผู๎ปกครอง  อยํางละ 1  ฉบับ 
4.6  หลักฐานอ่ืน ๆ ถ๎ามี   (เชํน  ใบเปลี่ยนชื่อ)   อยํางละ   1  ฉบับ 

  



ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดนักเรียนชาย   
ทรงผม ตัดแบบรองทรงสูง ไมํไว๎จอน  ไว๎หนวดและ

เครา  ผมด๎านหน๎ายาวไมํเกินคิ้ว 
เสื้อ          เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไมํมีสาปหลัง 

  มีกระเป๋าท่ีหน๎าอกซ๎าย 
เสื้อสูท นักศึกษาช้ัน ปวช.ปีที่ 2 – 3  ใสํเสื้อสูท 

  สีกรมทํา  ตามแบบท่ีวิทยาลัยก าหนดเทําน้ัน   
เนคไท สีกรมทํา  ตามแบบของวิทยาลัยก าหนดและ

ติดเข็มสัญลักษณ๑ของวิทยาลัย 
กางเกง ผ๎าเนื้อเรียบ  สีกรมทํา  ขายาวทรงสุภาพ 

จีบหน๎าด๎านละ 2 จีบ  
เข็มขัด หนังสีด า  ไมํมีลวดลาย หัวเข็มขัดตามแบบ

วิทยาลัย 
ถุงเท้า สีด า  ไมํมีลวดลาย 
รองเท้า   หนังสีด า  ไมํมลีวดลาย หุ๎มส๎น ไมํหุ๎ม 

  หรือรัดข๎อ 
 

ชุดนักเรียนหญิง 
ทรงผม ไว๎ผมสั้นต๎องสั้นแคํคอ ไมํ เคลียไหลํ  

หากไว๎ผมยาวต๎องรวบผมให๎เรียบร๎อย 
ใช๎โบว๑ผูกผม สีสุภาพ เชํน ขาว   ด า   
น้ าเงิน ไมํมีลวดลาย  สีไมํฉูดฉาด  ไมํติด
เครื่องประดับทุกชนิด 

เสื้อ         เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไมํมีสาปหลัง   ติด
เครื่องหมายของวิทยาลัยที่หน๎าอกขวา
และติดสัญลักษณ๑วิทยาลัยที่ปกเสื้อ
ด๎านขวา  และต๎องใสํเสื้อซับในสีขาว
ล๎วน 

เสื้อสูท นักเรียนช้ัน ปวช.ปีที่ 2 – 3  ใสํเสื้อสูท 
               สีกรมทํา  ตามแบบที่วิทยาลัยก าหนด

เทํานั้น 
กระโปรง นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 1  กระโปรงสี

กรมทํา มีจีบรอบ  ชายกระโปรงยาวใต๎
เขําประมาณ 15  เซนติเมตร 

 นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 2 - 3  กระโปรง
สีกรมทํา ทรงสอบ ชายกระโปรงยาว
เสมอเขํา  

เข็มขัด หนังสีด า  ไมํมีลวดลาย หัวเข็มขัดตาม
แบบวิทยาลัย 

รองเท้า รองเท๎าคัทชูหนังสีด า  ไมํมีลวดลาย หุ๎ม
ส๎น ส๎นสูง ไมํเกิน 1 นิ้ว 

 



  

ชุดลูกเสือ   
เสื้อ         (ชาย – หญิง) สีกากี  แขนสั้น มี

กระเป๋าสองข๎างและใสํอินธนูสีเขียว 
มีสัญลักษณ๑ ลว. ท่ีบํา 

เกงเกง  (ชาย)  สีกากี  ขาสั้น  เสมอเขํา     
กระโปรง  (หญิง) สีกากี  มีจีบตามแบบ 
หมวก   (ชาย – หญิง) สีเขียวเข๎ม  มีหัวเสือ

ติดด๎านหน๎าทางซ๎ายของหมวก 
ผ้าผูกคอ  (ชาย – หญิง) สีชมพู  รูปสามเหลี่ยม   

สวมวอกเกิ้ล  ตราหัวเสือ  สีทอง 
เข็มขัด (ชาย – หญิง) หนังสีน้ าตาล   

    หัวเข็มขัดมีรูปหน๎าเสือ 
รองเท้า(ชาย – หญิง) สีน้ าตาล  มีเชือก   
ถุงเท้า (ชาย) สีน้ าตาล ยาว   ติดพูํสีแดง 
 (หญิง)  สีน้ าตาล สั้น  ไมํติดพูํ 

 



  

ชุดพละศึกษา 
เสื้อ         เสื้อเช้ิตสีฟูา  มีกระเปา๋เสื้อด๎านซ๎าย ติดตรา  
    สัญลักษณ๑วิทยาลัย 
เกงเกง   กางเกงวอร๑มตามแบบวิทยาลัย รองเท้า 
   ผ๎าใบสีขาว ไมํมลีวดลาย 

 



  

ชุดพ้ืนเมือง 
ผู้ชาย 
เสื้อ           สีขาวแขนยาว  คอกลม  

ตามแบบ  
เกงเกง กางเกงขายาว   สีแดง    
รองเท้า รองเท๎าทรงสุภาพ   สีด า   

ไมํมลีวดลาย   
ผู้หญิง 
เสื้อ          สีขาวแขนสามสํวน คอปูาย 

ตามแบบ  
ผ้าซ่ิน  สีแดง คาดด า ตามแบบ    
รองเท้า รองเท๎าทรงสุภาพ   สีด า   

ไมํมลีวดลาย   
 





หลักเกณฑ์การประเมินเทยีบโอนความรู ้และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช 2545พ.ศ. 2547 
 1. นักเรียนท่ีประสงค๑จะขอประเมินเทียบโอนความรู๎หรือประสบการณ๑ ต๎องลงทะเบียน
เพื่อประเมินเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ ตามวัน เวลา ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยช าระเงิน
คําลงทะเบียนตามระเบียบ หรือประกาศ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา และต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย๑ท่ีปรึกษา หรือผ๎ูควบคุมการฝึก แล๎วแตํกรณ ี
 2. นักเรียนจะต๎องน าหลักฐานท่ีเชื่อถือได๎วํา ได๎ผํานการศึกษาอบรม หรือฝึกงาน หรือ
ท างานหรือมีอาชีพในรายวิชาท่ีขอประเมินเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ไปแสดง
ประกอบการลงทะเบียนสอบ กํอนช าระเงินเพื่อลงทะเบียนประเมิน 
 3. ให๎สถานศึกษามอบหมายให๎ คณะกรรมการประเมินความรู๎และประสบการณ๑ ซึ่ง
ประกอบด๎วยหัวหน๎าแผนกวิชา หรือหัวหน๎าคณะวิชา ผู๎สอนหรือครูฝึกในสาขางานนี้ และ
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพรวมกันแล๎วไมํน๎อยกวํา 3 คน เป็นผู๎จัดท าเครื่องมือประเมินให๎ครอบคลุม
มาตรฐานและเนื้อหาวิชาท่ีส าคัญในแตํละบทเรียน หรือแตํละเรื่อง ของรายวิชา พร๎อมกับก าหนด
เกณฑ๑การประเมินและเกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินไว๎ด๎วย โดยใช๎เกณฑ๑เชํนเดียวกับการ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษา 
 4. คณะกรรมการประเมินควรด าเนินการให๎สอดคล๎องกับการเรียนการฝึกของรายวิชา
ดังกลําวหากรายวิชานั้นมีเฉพาะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติให๎ประเมินอยํางเดียว  ถ๎ามีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน ให๎ประเมินท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูํกันไป บางสํวน
อาจประเมินเชํนเดียวกับการประเมินผลการเรียนรายวิชาในสถานศึกษาโดยอนุโลม 
 5. ก าหนดเวลาท าการประเมินรายวิชา ตามข๎อ 4. ไมํน๎อยกวําเวลาท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
 6. สถานศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีประเมิน และแจ๎งให๎นักเรียนทราบลํวงหน๎า 
 7. การขอประเมินเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑จะกระท าในภาคเรียนเดียวกัน
ท้ังหมดหรือจะขอประเมินในแตํละภาคเรียนจนหมดหรือครบตามจ านวนหนํวยกิตท่ีก าหนดให๎  
หรือจะขอประเมินเป็นบางรายวิชาเทํานั้นก็ได๎ 
 8. การประเมินเทียบโอนดังกลําวให๎เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียนแตํละราย 
 

  



 
 
 
 
 
 

มาร์ช  อาชีวศึกษาแมส่าย 
 

พวกเราอาชีวศึกษาแมํสาย  เราหญิงชายตํางรักสามัคคี 
รวมพลังสรรสร๎างความดี   รักศักดิ์ศรียึดมั่นคุณธรรม 
ก๎าวไปเรียนรู๎สูํงาน    คุณธรรมพัฒนากายใจ 
เรียนให๎รู๎ วิชาการเกํงเกินใคร   พลานามัยแข็งแกรํงท้ังกายใจ 
 มาพวกเราอาชีวศึกษาแมํสาย  ท้ังหญิงชายจับมือกันมั่น 
รักษาเกียรติ รักชื่อสถาบัน   รํวมสร๎างฝ๓น สร๎างอนาคตเรา 
ใฝุเรียน ใฝุรู๎ สู๎งาน    วิชาการเรียนรู๎ร่ าไป 
คุณธรรม ศีลธรรม ประจ าใจ   รักษาวินัย พัฒนาตัวตน 

 
 

 


