
 
 

 
 

ข้อบังคบัวทิยาลยัทองสุข 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

*************** 
 ข้อ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ข้อบังคับวทิยาลยัทองสุข ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖”  

 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้ งแต่ปี

การศึกษา ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือ
แยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 

 ข้อ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “วทิยาลยั”  หมายถึง  วทิยาลยัทองสุข 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีวทิยาลยัทองสุข 
 “คณบดี”  หมายถึง  หัวหน้าผู ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

     บริหารงานของคณะวชิา 
 “คณะวชิา”  หมายถึง  คณะวิชาต่างๆ ท่ีจัดสอนใน
      วทิยาลยั 



 “สาขาวชิา”  หมายถึง  สาขาวิชาต่างๆ ท่ีจัดสอนใน
      วทิยาลยั 
 “หัวหน้าสาขาวชิา”  หมายถึง  หัวหน้าผู ้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
      งานของสาขาวชิานั้น ๆ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาท่ีศึกษาในวิทยาลัย
      ทองสุข 
 ข้อ ๕ การจัดการศึกษา 
  ๕.๑ ระบบการศึกษา แบ่งเป็น ๔ ระบบ ดงัน้ี 
   ๕.๑.๑ ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหน่ึงปี
การศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  คือ ภาคการศึกษา ท่ีหน่ึง และ               
ภาคการศึกษาท่ีสอง และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ีสอง     
ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ภาค
การศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ ๖ สัปดาห์ แต่ตอ้งมีชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากบัภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งน้ีภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบัส าหรับนกัศึกษา  
   ๕.๑.๒ ระบบไตรภาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ ให้แบ่งเป็น ๓ 
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง ภาคการศึกษาท่ีสอง และภาคการศึกษา
ท่ีสาม โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ สัปดาห์ ซ่ึงอาจ
แบ่งช่วงได ้ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจดัไดต้ามความจ าเป็นของแต่ละคณะ
วิชา และให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัได้
กบัการศึกษาภาคปกติ 
   ๕.๑.๓ ระบบจตุรภาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ ให้แบ่งเป็น ๔     
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง ภาคการศึกษาท่ีสอง ภาคการศึกษาท่ี



สาม และภาคการศึกษาท่ีส่ี โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
๑๐ สัปดาห์ 
   ๕.๑.๔ ระบบอ่ืนๆ  
   (๑) การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัด
การศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามท่ีเง่ือนไขของคณะวิชา
หรือขอ้ตกลงตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 
   (๒) การศึกษาแบบทางไกล เป็นการจดัการศึกษาโดยใช้
การสอนทางไกลผา่นทางไปรษณีย ์หรือวทิยกุระจายเสียง หรือเครือข่ายสารสนเทศ
อ่ืนๆ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะวชิา หรือขอ้ตกลงตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 
   (๓) การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการ
จดัการเรียนการสอนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา หรือเป็นไปตามท่ีเง่ือนไขของ
คณะวชิาหรือขอ้ตกลงตามท่ีวิทยาลยัก าหนด 
   (๔) การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจดัการศึกษาโดย
ความร่วมมือของสถานศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือเป็นหลกัสูตรของ
วทิยาลยัท่ีมีการจดัการและมาตรฐานเช่นเดียวกบัหลกัสูตรนานาชาติ 
  ๕.๒ ระยะเวลาการศึกษา 
   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตอ้งมีก าหนดระยะเวลา
การศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปีการศึกษา และอยา่งมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และ ตอ้ง
เรียนใหไ้ดห้น่วยกิต ครบตามหลกัสูตร 

 
ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

            ผู้สมัครเข้า เ ป็นนัก ศึกษา  จะต้องมี คุณวุ ฒิ  และคุณสมบัติ 
ดงัต่อไปน้ี 



  ๖.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบนัการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือส าเร็จการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
  ๖.๒ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรีจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  ๖.๓ เป็นผูไ้ม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ และ
โรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๖.๔ ไม่เป็นผู ้มีความประพฤติเส่ือมเสีย และไม่บกพร่องใน
ศีลธรรมอนัดีงาม 
 
 ข้อ ๗  การคัดเลอืกเข้าเป็นนักศึกษา 
  การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการ
คดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในวิทยาลยัทองสุข ซ่ึงวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นคราว 
ๆ ไป 
 
 ข้อ ๘  การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๘.๑ ผู ้ท่ีได้รับการเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็น
นกัศึกษาต่อเม่ือไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาดว้ยตนเอง ตามวนั เวลา สถานท่ี และ
วธีิการท่ีวทิยาลยัก าหนด 
  ๘.๒ ส าหรับภาคแรกท่ีเข้าเป็นนักศึกษาในวิทยาลัย นักศึกษา
จะตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาพร้อมกบัลงทะเบียนเรียนวชิาต่าง ๆ 
  ๘.๓ ผูท่ี้ได้รับเลือกเข้าเป็นนักศึกษาท่ีไม่อาจข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้กับวิทยาลัยทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัข้ึนทะเบียน มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 



 ข้อ ๙  การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติ 
  ๙.๑ คุณสมบติัของผูมี้สิทธิขอเทียบโอนผลการเรียน 
   ๙.๑.๑ ต้องมีพื้นฐานตามท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระดบัท่ี ขอเทียบ
โอนผลการเรียนดงัน้ี 
   (๑) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี ตอ้ง
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   ๙.๑.๒ ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนตอ้งเป็นหรือเคยเป็น
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมายรับรอง 
   ๙.๑ .๓ สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ
สถาบนัอุดมศึกษา อาจก าหนดคุณสมบติัอ่ืนๆ ของผูข้อเทียบโอนผลการเรียน
เพิ่มเติมก็ได ้เช่น ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอธัยาศยั จะตอ้งสอบเขา้สถาบนัอุดมศึกษาได้ในคณะวิชาท่ีตอ้งการขอเทียบ
โอนผลการเรียนตามวธีิท่ีสถาบนัอุดมศึกษาหรือคณะวชิาก าหนด เป็นตน้ 
  ๙.๒ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วย
กิตภายในหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาใน
ระบบ 
   ๙.๒.๑ เป็นรายวิชาหรือก ลุ่มรายวิชาในหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
   ๙.๒.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระ
ครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 



   ๙.๒.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ท่ีสอบไล่ได ้         
ไม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร C 
   ๙.๒.๔ นกัศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิตไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตของหลกัสูตรท่ีรับโอน 
   ๙.๒.๕ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่าง
สถาบนัอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   ๙.๒.๖ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในวิทยาลัย     
ทองสุขอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
   ๙.๒.๗ ในกรณีท่ีวิทยาลยัทองสุข เปิดหลกัสูตรใหม่จะ
เทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษาไดไ้ม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหมี้นกัศึกษาเรียนอยูต่ามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
 
 ข้อ ๑๐  การลงทะเบียน 
  ๑๐.๑ การลงทะเบียนจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ท่ี
ปรึกษา โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐานในเอกสารการ
ลงทะเบียนเ รียน  ถ้าวิชาใดมีวิชา ท่ีต้อง ศึกษา ก่อนหรือมีวิชาพื้ นความ รู้ 
(Prerequisite) ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นหลกัสูตร นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษาและ
สอบวชิาท่ีตอ้งศึกษาใหไ้ดก่้อน 
  ๑๐.๒ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน ตามวนั เวลา สถานท่ี 
พร้อมทั้งช าระค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 
  นกัศึกษาท่ีมิไดล้งทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีก าหนดจะไม่มีสิทธิ
เขา้เรียนในภาคการศึกษานั้น ยกเวน้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นสุดวสิัยและไดรั้บอนุมติัให้
ลงทะเบียนเรียนไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยจะตอ้งเสียค่าปรับตามประกาศของวทิยาลยั 



  หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด (ยกเวน้
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของหลกัสูตรปริญญาตรีภาคปกติ) นกัศึกษาผูน้ั้นจะตอ้งยื่น
ค าร้องขอลาพกัการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนกัศึกษาต่องานทะเบียนและวดัผล 
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น
จะถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
  ๑๐.๓ จ านวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได ้มีเกณฑ์
ดงัน้ี 
   ๑๐.๓.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติต้อง
ลงทะเบียนไม่ต ่ากวา่ ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติของปีการศึกษา ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๐     
หน่วยกิต 
   อน่ึง นักศึกษารอพินิจตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษา 
ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
   ๑๐.๓.๒ นักศึกษาทุกหลกัสูตรอาจลงทะเบียนเรียนสูง
กว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดไว ้ตามขอ้ ๑๐.๓.๑ ได้ เฉพาะกรณีท่ีเป็นการลงทะเบียน
เรียนเป็นภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่
เ กิน  ๒๔ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ  หรือไม่ เ กิน ๑๒ หน่วยกิต ใน                
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนต ่ ากว่าหรือสูงกว่า
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐.๓.๑ ได้ ทั้ งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี          
โดยไดรั้บอนุมติัจากรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ หรืออธิการบดี 



   ๑๐.๓.๓ ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในปีการศึกษาแรก
ไดล้งทะเบียนเรียนตามจ านวนหน่วยกิตท่ีวิทยาลยัก าหนดเฉพาะภาคการศึกษาแรก 
โดยไม่มีการลดวชิาเรียนหรือการเพิ่มวชิาเรียน ยกเวน้การขอเพิกถอนวชิา 
  ๑๐.๔ การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นบัหน่วยกิตรวม
ในจ านวนหน่วยกิตตามหลกัสูตร (AUDIT) 
  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีต้องการเสริมความรู้เป็น   
พิเศษได้ ซ่ึงไม่นับหน่วยกิตรวมในจ านวนหน่วยกิตตามหลกัสูตร (AUDIT) โดย
ตอ้งช าระค่าหน่วยกิตตามปกติ และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
   ๑๐.๔.๑ การเรียนวิชาเป็นพิเศษน้ีไม่มีการบงัคบัให้สอบ 
และไม่มีผลการเรียน 
   การบนัทึกสัญลกัษณ์ AU ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเป็น
พิเศษน้ี จะบนัทึกใหเ้ฉพาะผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนของวชิานั้น 
   ๑๐.๔.๒ วิทยาลยัอาจอนุมติัให้บุคคลภายนอกเขา้เรียน
บางวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตได ้และผูเ้รียนจะตอ้งเสียค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของวทิยาลยั 
  ๑๐.๕ การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉล่ียสะสม 
  ส าหรับนัก ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ท่ี สอบได้ตั้ งแต่  ๓๐       
หน่วยกิตข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๙๙ หน่วยกิต และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ 
สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนสะสมไดเ้ฉพาะวิชาท่ีเคยสอบไดต้ ่ากวา่ C 
เท่านั้น 
  นักศึกษาท่ีสอบได้ตั้ งแต่ ๙๙ หน่วยกิตข้ึนไป สามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียนวชิาท่ีเคยสอบไดต้ ่ากวา่ C หรือจะเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ ก็
ได ้
 



 
 ข้อ ๑๑  การขอเพิม่ การขอลด หรือขอเพกิถอนวชิา 
  ๑๑.๑ การขอเพิ่มรายวชิา (Adding) จะกระท าไดภ้ายใน ๒ สัปดาห์
แรกนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาท่ีหน่ึง หรือภาคการศึกษาท่ีสอง หรือภายใน ๑ 
สัปดาห์ของวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
  ๑๑.๒ การขอลดรายวิชา (Dropping)  จะกระท าได้ภายใน            
๒ สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาท่ีหน่ึง หรือภาคการศึกษาท่ีสอง หรือภายใน 
๑ สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
   รายวชิาท่ีขอลดนั้นจะไม่ถูกบนัทึกในรายงานผลการศึกษา 
  ๑๑.๓ การขอเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal) จะกระท าไดเ้ม่ือพน้
สามสัปดาห์นบัจากวนัส้ินสุดการสอบกลางภาคการศึกษาท่ีหน่ึง หรือภาคการศึกษา
ท่ีสอง แต่ไม่เกิน ๑๓ สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 
  ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนจะกระท าไดเ้ม่ือพน้สัปดาห์แรก  นบั
จากวนัส้ินสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาฤดูร้อนจนถึงวนัสุดทา้ยก่อน
สอบปลายภาค 
  รายวิชาท่ีขอเพิกถอนนั้ นจะได้รับการบันทึกสัญลักษณ์ W          
ในใบรายงานผลการศึกษา 
  ๑๑.๔ การขอเพิกถอนรายวิชา ภายหลังระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
จะตอ้งท าค าร้องขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ถา้ไดรั้บอนุมติัให้เพิกถอนได ้
วิชาท่ีขอเพิกถอนจะถูกบนัทึกสัญลกัษณ์ W ถ้าไม่ได้รับอนุมติั นักศึกษาจะตอ้ง
ศึกษาวชิานั้นต่อไป 
  การขอเพิกถอนในกรณีน้ีจะกระท าไดภ้ายในระยะเวลาก่อนสอบ
ปลายภาค 



  ๑๑.๕ การขอเพิ่ม การขอลด จะตอ้งไม่ขดักบัจ านวนหน่วยกิตท่ี
นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวชิาไดต้ามขอ้ ๑๐.๓.๑ 
 ข้อ ๑๒  ค่าหน่วยกติ ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  ๑๒.๑ ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศของวทิยาลยั 
  ๑๒.๒ การช าระค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม ภายหลงั
จากเวลาท่ีวิทยาลัยก าหนดไว้ไม่ว่ากรณีใด นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับหรือ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามอตัราท่ีวทิยาลยัก าหนด 
 
 ข้อ ๑๓  การขอคืนค่าหน่วยกติ 
  ๑๓.๑ นกัศึกษามีสิทธิขอคืนค่าเล่าเรียนไดเ้ต็มจ านวนในรายวิชาท่ี
วทิยาลยัประกาศงดการสอนหรือประกาศปิดวชิา 
  ๑๓.๒ นกัศึกษาท่ีขดลดรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นบัจากวนัเปิด
ภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
มีสิทธิท่ีจะขอคืนค่าหน่วยกิตวชิานั้นไดร้้อยละหา้สิบ 
  ๑๓.๓ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายใน ๒ 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีหน่ึงหรือภาคการศึกษาท่ีสอง หรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน มีสิทธิ ท่ีจะขอคืนค่าหน่วยกิตทุกรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนไดร้้อยละหา้สิบ 
 
 ข้อ ๑๔  การวดัผลและการประเมินผลการศึกษา 
  ๑๔.๑ การวดัผลและประเมินผลการศึกษาสามารถกระท าไดด้ว้ย
การสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 



  การสอบทุกคร้ังให้ด าเนินไปตามขอ้บงัคบัหรือประกาศว่าด้วย
การสอบท่ีวทิยาลยัก าหนด และจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 
   ๑๔.๑.๑ นักศึกษามีสิทธิ เข้าสอบตามรายวิชา ท่ีได้
ลงทะเบียนไวแ้ลว้เท่านั้น 
   ๑๔.๑.๒ นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้สอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบ
ทุกประเภท ไดแ้ก่ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค หากไม่เขา้
สอบใหถื้อวา่นกัศึกษาไดค้ะแนนศูนยใ์นการสอบคร้ังนั้น 
  ๑๔.๒ นักศึกษาท่ีขาดสอบในรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบตกใน
รายวิชานั้น เวน้แต่อาจารยป์ระจ าวิชาและคณบดีเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าการขาดสอบ
นั้น เกิดจากเหตุจ าเป็นอยา่งยิง่อนัจะโทษนกัศึกษามิได ้อาจให้สัญลกัษณ์ W ในวิชา
นั้น หรืออาจผ่อนผนัให้เขา้สอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น โดยท่ีวิทยาลยัไดจ้ดัข้ึน
เป็นกรณีพิเศษได ้ทั้งน้ีโดยการอนุมติัของคณะกรรมการวิชาการ และนกัศึกษาตอ้ง
มาด าเนินการภายในเวลาท่ีก าหนด 
  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถมาสอบปลายภาคได ้และวิทยาลยั
ไม่สามารถอนุมัติให้มีการสอบชดเชย นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเพิกถอน
รายวิชาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการวิชาการภายใน ๕ วนัท าการนบัจากวนัท่ี
ขาดสอบ เพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นรายกรณี 
  ๑๔.๓ นักศึกษาท่ีขาดสอบจะตอ้งยื่นค าร้องแจง้เหตุท่ีขาดสอบ
พร้อมหลกัฐานต่องานทะเบียนนกัศึกษาภายใน ๕ วนัท าการ นบัจากวนัท่ีขาดสอบ 
เพื่อจะไดท้  ารายงานเสนอคณบดีต่อไป 
  อน่ึง นกัศึกษาสามารถยืน่ค าร้องในกรณีดงัน้ี 
   ๑๔.๓.๑ นักศึกษาเจ็บป่วยหนกัหรือเขา้รับการผ่าตดัใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยมีใบรับรองแพทยร์ะบุวา่เป็นการเจ็บป่วยหนกั
ท่ีท าใหไ้ม่สามารถสอบได ้



   ๑๔.๓.๒ นกัศึกษาประสบอุบติัเหตุ ท าให้ไดรั้บบาดเจ็บ 
หรือตอ้งอยูใ่นท่ีเกิดเหตุเพื่อแกไ้ขปัญหา โดยมีหลกัฐานประกอบ 
   ๑๔.๓.๓ บิดามารดาหรือผูป้กครองซ่ึงให้ความอุปการะ
ทางการเงินของนกัศึกษาเจบ็ป่วยอยา่งหนกั หรือประสบอุบติัเหตุร้ายแรง 
   ๑๔.๓.๔ นกักีฬาทีมชาติท่ีตอ้งไปแข่งขนั หรือนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนท่ีตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ 
  ๑๔.๔ การคิดคะแนนในภาคการศึกษาหน่ึงๆ จะตอ้งมีการสอบใน
วชิาท่ีเรียนอยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง และการคิดคะแนนสอบใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
   ๑๔.๔.๑ การสอบกลางภาคและคะแนนท าการต่าง ๆ รวม
แลว้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
   ๑๔.๔.๒ การสอบปลายภาค คิดคะแนนอย่างต ่าร้อยละ 
๕๐ 
  หากอาจารย์ผู ้สอนเห็นสมควรให้คิดคะแนนแตกต่างไปจาก
ระเบียบน้ี ก็ให้อนุโลมเป็นอย่างอ่ืนได้ โดยได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดี          
ฝ่ายวชิาการ 
  ๑๔.๕ การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัดงัต่อไปน้ี 
 สัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัมี ๘ ขั้น โดยก าหนดเป็นอกัษร A, B+, B, C+, C, 
D+, D และ F มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
      สัญลกัษณ์             ค่าระดับ   ความหมาย 
 A  ๔.๐๐  ดีเยีย่ม   (Excellent) 
 B+  ๓.๕๐  ดีมาก   (Very Good) 
 B  ๓.๐๐  ดี   (Good) 
 C+  ๒.๕๐  ปานกลาง  (Fairly Good) 



 C  ๒.๐๐  พอใช้   (Fair) 
 D+  ๑.๕๐  อ่อน   (Poor) 
 D  ๑.๐๐  อ่อนมาก  (Very Poor) 
 F  ๐.๐๐  ตก   (Fail) 
 
   ๑๔.๕.๑ การใหส้ัญลกัษณ์ F จะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
    (๑)  นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก 
    (๒) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการวชิาการ 
    (๓) นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบ เน่ืองจากไดรั้บ
การตดัสินว่ามีเวลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของวิชานั้น อาจถูกตดัสิทธิสอบพร้อม
กบับนัทึก F และตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิานั้นซ ้ า 
    (๔) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบโดยการ
ทุจริต 
    (๕) เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I เป็น F เน่ืองจากไม่
ปฏิบติัตามระเบียบของการใหส้ัญลกัษณ์ I 
  ๑๔.๖ ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบั
ตามขอ้ ๑๔.๕ ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบั ดงัต่อไปน้ี 
               สัญลกัษณ์   ความหมาย 
  I (Incomplete)  ยงัไม่สมบูรณ์ 
  S (Satisfactory)  พอใจ 
  U (Unsatisfactory)  ไม่พอใจ 
  W (Withdrawal)  การเพิกถอนรายวชิา 



AU (Audit)   การลงทะเบียนเรียนวิชานั้ น
    เป็นพิเศษโดยไม่มีหน่วยกิต 
M (Missing)  นกัศึกษาขาดสอบ 

   ๑๔.๖.๑ การให ้W จะกระท าไดใ้นกรณีท่ีนกัศึกษาขอเพิก
ถอนวชิาท่ีไดล้งทะเบียนไว ้
   (๑) นกัศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้นภายในเวลาท่ีระบุไว้
และไดรั้บอนุมติั 
   (๒) นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนทุกวิชา 
เน่ืองจากไดรั้บอนุมติัใหล้าพกั 
   (๓) นกัศึกษาขอเพิกถอนวิชานั้น เน่ืองจากป่วยหนกั ใน
วนัท่ีมีการสอบโดยมีใบรับรองแพทยแ์สดงเป็นหลกัฐาน หรือการขาดสอบนั้นเกิด
จากเหตุจ า เป็นอย่างยิ่ง  อันจะโทษนักศึกษามิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการวชิาการ 
   ๑๔.๖.๒ การให้ I ในวิชาโดยอาจท าไดใ้นกรณีท่ีอาจารย์
ผูส้อนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เน่ืองจากนกัศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ 
 
  นกัศึกษาท่ีไดรั้บสัญลกัษณ์ I ในวิชาใด จะตอ้งรีบติดต่อกบัผูส้อน
ในวิชานั้ น หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือคณบดี เพื่อหาทางท าให้การสอบมีผล
สมบูรณ์ภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป หากเกินกวา่น้ีให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณบดีจะกระท าการต่อเวลาโดยมีการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร มิฉะนั้น
สัญลกัษณ์ I จะเปล่ียนเป็น F โดยอตัโนมติั 



   ๑๔.๖.๓ การให้สัญลกัษณ์ S หรือ U จะกระท าไดเ้ฉพาะ
รายวิชาท่ีสาขาวิชาหรือคณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลกัษณ์ 
ท่ีมีค่าระดบั 
   (๑) การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าได้เม่ือนักศึกษา
สามารถเรียนวชิานั้นผา่นเป็นท่ีพอใจ 
   (๒) การให้สัญลักษณ์  U จะกระท าได้เม่ือนักศึกษา       
ไม่สามารถเรียนวิชานั้นผ่านเป็นท่ีน่าพอใจ นักศึกษาอาจตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ า
เปล่ียน U ใหเ้ป็น S 
   ๑๔.๖.๔ การให้สัญลกัษณ์ M จะกระท าไดใ้นรายวิชาท่ี
นกัศึกษาขาดสอบ แต่ยงัไม่สามารถแสดงหลกัฐานท่ีสมบูรณ์ในการสอบได ้
   นกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ M ในวชิาใด จะตอ้งรีบติดต่อกบั
ผูส้อนในวิชานั้น หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือคณบดี เพื่อหาทางท าให้การสอบมี   
ผลสมบูรณ์ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไป หากเกินกวา่น้ีให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของคณบดีจะกระท าการต่อเวลา โดยมีการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มิฉะนั้นสัญลกัษณ์ M จะเปล่ียนเป็น F โดยอตัโนมติั 
  ๑๔.๗ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบ
หลกัสูตรใหน้บัเฉพาะหน่วยกิตท่ีสอบไล่ไดเ้ท่านั้น 
  ๑๔.๘ ให้ค  านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะรายวิชาท่ี
นบัหน่วยกิต และมีการประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบั A, B+, B, C+, C, 
D+, D และ F 
   ๑๔.๘.๑ ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนซ ้ า ให้น าจ  านวน
หน่วยกิตและสัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัทุกคร้ังมาคิดค านวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสม 



   ๑๔.๘.๒ ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบนั
อ่ืน ให้ค  านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษาในหลกัสูตรของ
สาขาวชิาในวทิยาลยัทองสุขเท่านั้น ส่วนผลการศึกษาท่ีเทียบโอนจากสถาบนัอ่ืนให้
แยกไวต่้างหาก โดยระบุช่ือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีโอนมาดว้ย 
  ๑๔.๙ คะแนนเฉล่ีย มี ๒ ประเภท ซ่ึงค านวณไดด้งัน้ี คือ 
   ๑๔.๙.๑ คะแนนเฉล่ียประจ าภาค (Grade Point Average) 
ค  านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ โดยเอาผลรวมของ   
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกบัแตม้ระดบัคะแนนของทุกรายวิชา หารดว้ยผลรวม
ของหน่วยกิตของทุกวชิาท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 
   ๑๔.๙.๒ คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point 
Average) ค  านวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนถึงสอบไล่
คร้ังสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของ
รายวชิาท่ีศึกษาทั้งหมด หารดว้ยผลรวมของหน่วยกิตของวชิาท่ีศึกษาทั้งหมด 
 
 ข้อ ๑๕  การเข้าช้ันเรียนและความประพฤติ 
  ๑๕.๑ นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมงท่ีมีการเรียนการสอน    
หากป่วยหรือมีธุระจ าเป็นสามารถขาดเรียนได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนในวิชานั้น การขาดเรียนในกรณีท่ีป่วยจะตอ้งยื่นใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์
ต่อส านกัทะเบียนนกัศึกษาทนัที 
  ๑๕.๒ หากเวลาเรียนของนกัศึกษาไม่ครบร้อยละ ๘๐ ในวิชานั้น 
จะถูกตดัสิทธิสอบและตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ าในวชิานั้น 
 
 ข้อ ๑๖  การสอบตกและการลงทะเบียนเรียนซ ้า 



  ๑๖.๑ นักศึกษาท่ีสอบตก (F) ในวิชาบงัคบั จะต้องลงทะเบียน
ศึกษาวชิานั้นซ ้ าอีกจนกวา่จะสอบได ้
  ๑๖.๒ นกัศึกษาท่ีสอบตก (F) ในวชิาเลือก อาจจะลงทะเบียนเรียน
ซ ้ าในวชิานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืนแทนก็ได ้
  ๑๖.๓ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนซ ้ าเพื่อปรับคะแนนเฉล่ียสะสม
นั้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ ้ าได้โดยวิชานั้นเป็นวิชาท่ีเคยสอบได ้      
ค่าระดบัต ่ากวา่ C 
  ๑๖.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาวิชาใดวิชาหน่ึงและ
สอบตกเป็นคร้ังแรก (F) ให้บนัทึกสัญลกัษณ์ F และให้น าจ านวนหน่วยกิตโดย
สัญลกัษณ์ F มาคิดค านวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
   ๑๖.๔.๑ หากนักศึกษาได้ท าการลงทะเบียนซ ้ าในวิชาท่ี
เคยสอบตก (F) และยงัสอบตกซ ้ า (F) ในวิชานั้นอีกให้บนัทึกสัญลกัษณ์ F ในภาค
การศึกษานั้นๆ โดยไม่ตอ้งน าจ านวนหน่วยกิตและสัญลกัษณ์ F มาคิดค านวณหา
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมซ ้ าอีก 
   ๑๖.๔.๒ หากนักศึกษาไดท้  าการลงทะเบียนซ ้ าในวิชาท่ี
เคยสอบตก (F) และสามารถสอบผา่นในวชิานั้นได ้ให้บนัทึกสัญลกัษณ์ท่ีสอบผา่น
ไดใ้นภาคการศึกษานั้นๆ รวมทั้งใหน้ าจ  านวนหน่วยกิต และสัญลกัษณ์ท่ีสอบไดใ้น
วิชานั้นมาคิดค านวณหาแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสอบได ้
โดยไม่น าจ  านวนหน่วยกิตของสัญลกัษณ์ F ท่ีสอบตกในคร้ังแรก (ขอ้ ๑๖.๔) มาคิด
ค านวณหาแตม้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมอีกต่อไป ซ่ึงในส่วนของสัญลักษณ์ F 
ยงัคงใหก้ารบนัทึกแสดงไวใ้นภาคการศึกษาท่ีสอบไม่ผา่น 
 
 ข้อ ๑๗ การจ าแนกสถานภาพของนักศึกษา 



  ๑๗.๑ นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๒.๐๐ แต่ไม่
ต ่ากวา่ ๑.๕๐ (๑.๕๐ - ๑.๙๙) เม่ือส้ินภาคการศึกษาเป็นนกัศึกษารอพินิจ 
  ๑๗.๒ การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเพื่อการพ้นสถานภาพ
นกัศึกษา จะกระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษา ยกเวน้นกัศึกษา  
ท่ีเขา้ศึกษาเป็นปีแรก 
  ๑๗.๓ การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาเพื่อการพ้นสถานภาพ
นักศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาเป็นปีแรกจะกระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษา      
ท่ีสอบนบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา 
  ส าหรับผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้น าไปรวมกบัผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาถดัไปท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนเพื่อจ าแนกสถานภาพนกัศึกษา 
 
 ข้อ ๑๘  การพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๘.๑ นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๕๐ ยกเวน้
            นกัศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึง ภาคการศึกษาท่ีหน่ึงการพน้สถานภาพ
            นกัศึกษาจะกระท าไดเ้ม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีสองนบัตั้งแต่
            เร่ิมเขา้ศึกษา 
  ๑๘.๒ นักศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๗๕ เป็น
              เวลา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนั 
  ๑๘.๓ นกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาครบหลกัสูตรท่ีก าหนดแต่
             สอบไดห้น่วยกิตยงัไม่ครบตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
  ๑๘.๔ กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง หรือทุจริตในการสอบ 
  ๑๘.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ไดป้ฏิบติัตามระเบียบการขอลา
             พกัการศึกษา 
  ๑๘.๖ ถูกพิพากษาใหจ้ าคุกในคดีอาญา 



  ๑๘.๗ ลาออก 
  ๑๘.๘ ถึงแก่กรรม 
 
 
 
 ข้อ ๑๙  การเทยีบฐานะช้ันปีของนักศึกษา 
  ๑๙.๑ หลกัสูตรปริญญาตรี 
   ๑๙.๑.๑ นกัศึกษาสอบไดต้ ่ากวา่ ๓๓ หน่วยกิตให ้
    เทียบเท่าเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 
   ๑๙.๑.๒ นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ ๓๓ หน่วยกิตข้ึนไปแต่
    ต ่ากว่า ๖๖ หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษา
    ชั้นปีท่ี ๒ 
   ๑๙.๑.๓ นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ ๖๖ หน่วยกิตข้ึนไปแต่
    ต ่ากว่า ๙๙ หน่วยกิต ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษา
    ชั้นปีท่ี ๓ 
   ๑๙.๑.๔ นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ ๙๙ หน่วยกิตข้ึนไปให้
    เทียบเท่าเป็นนกัศึกษา ชั้นปีท่ี ๔ 
 
 ข้อ ๒๐  การลาพกัการศึกษา 
  ๒๐.๑ ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาและ/
หรือมีความประสงค์ท่ีจะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลงัจากท่ีได้
ศึกษาในวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหน่ึงภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาเพื่อขอรักษาสถานภาพนกัศึกษาต่อส านักทะเบียนนกัศึกษาได้ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 



   ๒๐.๑.๑ เจ็บป่วยจนตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่ง
แพทย ์โดยมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล 
   ๒๐.๑.๒ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยท่ีคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณาเห็นสมควรใหล้าพกัการศึกษาได ้
   ๒๐.๑.๓ ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ
หรือทุนอ่ืนๆ ซ่ึงวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 
   ๒๐.๑.๔ นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 
  ๒๐.๒ นักศึกษาผูข้อลาพกัการศึกษาเม่ือได้รับการอนุมัติแล้ว
จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๒.๑ ในการลาพกัคร้ังหน่ึงๆ นักศึกษาจะลาพกัเกิน 
๒ ภาคการศึกษาติดกนัไม่ได ้ถา้นกัศึกษายงัมีความจ าเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งขอลาพกั
ต่อไปอีก ใหข้ออนุมติัเป็นกรณีพิเศษโดยผา่นความเห็นชอบของคณบดี 
   ๒๐.๒.๒ ใหน้บัระยะเวลาท่ีขอลาพกัการศึกษาทุกคร้ังอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเวน้นักศึกษาท่ีลาพกัเน่ืองจากถูกเกณฑ์เข้ ารับ
ราชการทหาร 
   ๒๐.๒.๓ เม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาต่อตอ้งรายงานตวัต่อส านกั
ทะเบียนนกัศึกษาก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนต่อไป 
   ๒๐.๒.๔ ตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา
ทุกภาคการศึกษาในระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา มิฉะนั้ นจะถูก
จ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
  ๒๐ .๓  ในกร ณี ท่ีนัก ศึ กษ าล าพัก ก า ร ศึ กษ า ในระหว่ า ง                
ภาคการศึกษา 



   ๒๐.๓.๑ หากนักศึกษาขอลาพกัการศึกษาภายในสอง
สัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาท่ีหน่ึง หรือภาคการศึกษาท่ีสอง หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน วิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ทั้งหมดในภาคนั้น จะไม่ถูกบนัทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
   ๒๐.๓.๒ หากนักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลัง
ก าหนดเวลาในขอ้ ๒๐.๓.๑ และได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการวิชาการ วิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบนัทึกสัญลกัษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา 
 
 ข้อ ๒๑  การย้ายคณะหรือเปลีย่นสาขาวชิา 
  ๒๑.๑ นักศึกษาท่ีมีสิทธิขอยา้ยคณะวิชาหรือสาขาวิชา จะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะวิชาเดิม หรือสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
ทั้งน้ีไม่นบัระยะเวลาท่ีขอลาพกั หรือถูกใหพ้กัการศึกษา 
  ๒๑.๒ การยื่นค าร้องขอยา้ยคณะวิชาหรือสาขาวิชา นกัศึกษาตอ้ง
แสดงเหตุผลประกอบการอนุมัติหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี ทั้งคณะเดิมท่ีนักศึกษาสังกดัและคณะใหม่ท่ีจะรับ
นกัศึกษา 
  ๒๑.๓ เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมติัให้ยา้ยคณะวิชาหรือสาขาวิชา
ใหม่แลว้ ให้ด าเนินการเพื่อขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตมาค านวณเพื่อหา
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมโดยใหย้ืน่ขออนุมติัต่อคณบดีผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  ๒๑.๔ การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้ งแต่ภาคแรกท่ี
นกัศึกษาเขา้ศึกษาในวทิยาลยั 
  ๒๑.๕ นกัศึกษาท่ียา้ยคณะวิชาหรือเปล่ียนสาขาวิชาจะตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีวทิยาลยัก าหนด 
 



 ข้อ ๒๒  นักศึกษาทีก่ระท าผดิระเบียบการสอบ 
  นกัศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบกลางภาคหรือสอบปลาย
ภาค ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสอบพิจารณาวา่เป็นความผิดทุจริตหรือส่อเจตนา
ทุจริตในการสอบ ให้ลงโทษโดยการปรับตกวิชาท่ีทุจริต หรือปรับตกวิชาท่ีทุจริต
รวมทั้งพกัการศึกษา หรือใหพ้น้สภาพนกัศึกษา 
 
 ข้อ ๒๓  การส าเร็จการศึกษา 
  ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ 
ครบตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวิชาและขอแจง้จบแลว้ หากนกัศึกษา
ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ข้ึนไป นกัศึกษามีสิทธิยื่นค าร้องแสดงความ
จ านงขอรับปริญญาต่อแผนกทะเบียนและวดัผล 
 
 ข้อ ๒๔  การให้ปริญญา  
  ๒๔.๑ นกัศึกษาท่ีจะรับปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
   (๑)  สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 
   (๒) ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ข้ึนไปในระดบั
            ปริญญาตรี 
   (๓)  มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกบัปริญญาท่ีจะ
           ไดรั้บ 
   (๔) ไม่มีพนัธะดา้นหน้ีสินใดๆ กบัวทิยาลยั 
  ๒๔.๒ นกัศึกษาท่ีสอบไดห้น่วยกิตครบตามหลกัสูตร แต่คะแนน
เฉล่ียสะสม ไม่ถึง ๒.๐๐ สามารถขอรับปริญญาไดโ้ดยจะตอ้งลงทะเบียนศึกษาวิชา 
ซ่ึงเคยสอบได้ต ่ากว่า C หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ท่ีได้รับอนุมติัจากหัวหน้า



สาขาวชิา จนกวา่นกัศึกษาผูน้ั้นจะท าคะแนนเฉล่ียสะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ข้ึนไป ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละหลกัสูตร 
   
 
 ข้อ ๒๕  การให้ปริญญาตรีเกยีรตินิยม 
  วิทยาลัยจะให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่นักศึกษาปริญญาตรีท่ีมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 
  ๒๕.๑ เป็นนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของ
วิทยาลัยโดยตรงและมิได้เป็นนักศึกษาท่ีทางวิทยาลัยรับเทียบโอนมาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๒๕.๒ ศึกษาวิชาต่างๆ ครบหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตร และ   
ไม่เคยสอบตกในวชิาใด ๆ หรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ ้ าในวชิาใด 
  ๒๕.๓ ผูท่ี้ได้คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ ๓.๕๐ ข้ึนไป จะได้รับเกียรติ
นิยมอนัดบัหน่ึง 
  ๒๕.๔ ผูท่ี้ได้คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ข้ึนไป จะได้รับ
เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
 
 ข้อ ๒๖  หลกัเกณฑ์การศึกษาข้ามสถาบัน 
  ๒๖.๑ เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นเป็น
ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีจะส าเร็จการศึกษา และวิทยาลยัมิได้เปิดสอนในรายวิชา
ดงักล่าวในภาคการศึกษานั้น 
  ๒๖.๒ สถาบนัอุดมศึกษานั้นตอ้งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีวิทยาลยั
ใหค้วามเห็นชอบและรับรองระบบการวดัผล 



  ๒๖.๓ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้าม
สถาบนัตอ้งปฏิบติัตามระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนของสถาบนัท่ีนักศึกษาไป
ลงทะเบียนเรียน 
  ๒๖.๔ รายวิชาท่ีสามารถศึกษาขา้มสถาบนัไดต้อ้งเป็นรายวิชาท่ีมี
เน้ือหาเทียบเคียงกนัได ้หรือมีเน้ือหาครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิา 
  ๒๖.๕ วิทยาลยัจะด าเนินการเร่ืองผลการศึกษากบัสถาบนัท่ีศึกษา
ขา้มสถาบนัโดยตรง และใหมี้การบนัทึกผลการศึกษาในทุกกรณี 

 
ข้อ ๒๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้


