
 

 

 

ข้อบังคับวิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

--------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและเหมาะสมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น      

ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2565(31) เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 29 กันยายน 2565 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี      

พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2   ให้ยกเลิก “ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี          

พ.ศ. 2562”  

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ ค าส่ังหรือข้อก าหนดอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วท่ีขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

“สภาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

“วิทยาลัย”  หมายความว่า วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

“คณะ”   หมายความว่า คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย ท่ีเปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดี คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีในวิทยาลัย 

“นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาท่ีศึกษาในวิทยาลัยระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย 
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  “อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์             

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่าในวิทยาลัยตามท่ีสภาวิทยาลัยก าหนดหรือบุคคล

ในองค์กรภายนอกท่ีมีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาส าหรับอาจารย์ประจ าท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้ังแต่เกณฑ์

มาตรฐานนี้เริ่มใช้บังคับต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีสภาวิทยาลัยเห็นชอบหรืออนุมัติ มีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว 

ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

   “คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร” หมายความว่า คุณวุฒิท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน

สาขาวิชา หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา หรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้ก าหนด

เรื่องนี้ไว้ ให้หมายความว่าคุณวุฒิ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพของหลักสูตร หรือคุณวุฒิอื่นแต่มี

ประสบการณ์ตรงท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเป็นท่ีประจักษ์ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชา

นั้นบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยการพิจารณาคุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กันให้

อยู่ในดุลยพินิจของสภาวิทยาลัย 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ี 

จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น

หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน  

“หลักสูตรแบบพหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ” หมายความว่า หลักสูตรท่ีเป็นการน า

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานใน

ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความช านาญ

เฉพาะทาง  ตัวอย่างหลักสูตรท่ีเป็นพหุวิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยี

การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  วนผลิตภัณฑ์  หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

“การตกลงร่วมผลิต” หมายความว่า การท าข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง

วิทยาลัยกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยและ

องค์กรภายนอกนัน้ ๆ 

“องค์กรภายนอก” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศท่ีได้รับการรับรอง

จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ
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หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เท่านั้นหากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของสภา

วิทยาลัยโดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าวและต้องให้ได้

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

“ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายความว่า การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมี

หลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือหลักฐานรับรองมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในคณะต่างๆ  

“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาท่ีรับผิดชอบสาขาวิชาในคณะต่างๆ 

“แผนการสอน” หมายความว่า  แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละ

หลักสูตรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาท่ีก าหนด 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสาขา ซึ่งคณบดีพิจารณาเสนอแต่งต้ัง

และมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแนะน าปรึกษาการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบใน

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

“หน่วยกิต”  หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาในแต่ละรายวิชา จะมีจ านวน   

หน่วยกิตก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ 

 

หมวดที่ 1 

ชื่อปริญญา ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการศึกษา หน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร 

 

ข้อ 5 ช่ือปริญญา  

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ

สาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้ก าหนดช่ือ

ไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน

สาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญาท่ี

คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 6 ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 

มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ 

ชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล

ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่าก าลังคนท่ีมีคุณภาพ ต้องเป็นบุคคลท่ีมีจิตส านึกของ
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ความเป็นพลเมืองดีท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย

ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อน าพาประเทศสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล  

ท้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ลักษณะของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมี

การส่ือสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบ

มาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมท้ังในระดับ

ท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

6.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

6.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ท่ีมุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

6.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร

ปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว แต่ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยทางวิชาการท่ีลุ่มลึก หลักสูตรก้าวหน้าแบบ

วิชาการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

6.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบ 

รู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและ

ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหลักสูตร

แบบนี้เท่านั้นท่ีจัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง

สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆโดยครบถ้วน  และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ใน

วงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

กรณีท่ีวิทยาลัย ต้องการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องมี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการหรือทักษะวิชาชีพอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมาก

ยิ่งขึ้น รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติเชิงวิชาการ โดยเน้นการ

จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ

เรียนการสอนท่ีบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบริบทของการท างานตามสภาพจริงเพื่อให้นักศึกษา

บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการนักปฏิบัติขั้นสูงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนจ านวนหนึ่งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการมาแล้วและ

หากเป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

6.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตร

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง 
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โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดใหผู้้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา

ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยท่ีลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในองค์กรหรือสถาน

ประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา วิทยาลัยก าหนดการจัดการศึกษาไว้ในของหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดย

มีระบบการศึกษา ดังนี้  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1  ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ต่อจากภาคปลายได้ ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี

สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

  วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบอื่น โดยให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษาเทียบเคียงได้

กับระบบทวิภาค โดยให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้

ในหลักสูตรให้ชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหน่วยการเรียนรู้เทียบเคียงกับหน่วยกิต  

ในระบบทวิภาค รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม การท า

โครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีได้รับมอบหมาย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้มีความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.5 การค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.6 วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.7 กิจกรรมการเรียนอื่นใดท่ีสร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบท่ีก าหนดข้างต้น 

การนับระยะเวลาในการท ากิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ให้เป็นไปตามท่ี 
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สภาวิทยาลัยก าหนด 

  วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบอื่นท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค โดยให้นับระยะเวลาการศึกษา

และการคิดหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค โดยให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด 

 ข้อ 9 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

9.1 หลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษาปกติ 4 ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

  9.2 หลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษาปกติ 5 ปี มจี านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

  9.3 หลักสูตรปริญญาตรีมีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 6 ปี มจี านวน 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 

9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 ข้อ 10  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา 

เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

  10.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายความว่า หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อม

ส าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 อย่าง

ครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ท่ีสามารถสร้าง

โอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลกเป็นบุคคลท่ีด ารงตนเป็น

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิดร่วมมือรวมพลังเพื่อ

สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคม 

   วิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณา

การใด ๆ ก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกิต และต้องแสดงการวัดและประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้อง

กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปได้อย่างชัดเจนการจัดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับ

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา 

  10.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ของหมวด

วิชาเฉพาะ ดังนี้ 

10.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา 

เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

10.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ

ทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

10.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย 

กว่า 90 หน่วยกิต 

10.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา 

เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

   วิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่หรือวิชาเอกและ

วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่

น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบ

ก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ี

ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามท่ี

วิทยาลัยก าหนด และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดวิชาเฉพาะ  

และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได้ โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีคณะกรรมการก าหนด ท้ังนี้ 

นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา 

 

หมวดที่ 2 

อาจารย์ 
 

 ข้อ 11  คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์ 

                    11.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

                           11.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

    กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็นบุคคล

ท่ีมาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์การท างานในองค์กร

แห่งนั้น หรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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11.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์

ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 

วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 

กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณี ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน วิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ี

มีนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

11.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

และท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ส าหรับหลักสูตรท่ีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  

ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้น หรือการท างาน

ประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคุณวุฒิตามข้อ 11.1.3  ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย ท้ังนี้ 

หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ

สอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 

11.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญาตริ (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 

                 11.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของ

ตนเอง และผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล  

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

     กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็นบุคคล

ท่ีมาจากองค์กรนั้น อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์การท างานในองค์กร

แห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

       11.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คนในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้าน

การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2 ใน 5 คน ต้องมี

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
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   กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก

สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 

   กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และต้องมีสัดส่วน

อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจ านวน วิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้

คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี 

11.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอน

ก่อนท่ีข้อบังคับนี้จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ส าหรับหลักสูตรท่ีมีการตกลงร่วม

ผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคคลท่ีมาจากองค์กรนั้นต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในองค์กรแห่งนั้นหรือการท างานประเภทเดียวกันอย่าง

ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีอาจารย์พิเศษท่ีไม่มีคุณวุฒิตามข้อ 11.2.3 ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย ท้ังนี้ 

หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ

สอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 

 

หมวด 3 

การเข้าศึกษา 

 

ข้อ 12 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

12.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี)  

       12.1.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

       12.1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือ

ระดับ อนุปริญญา (2 ปี หรือ 3 ป)ี หรือเทียบเท่า  

       12.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
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12.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี

จะเข้าศึกษาตามท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

12.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 

3.50 ทุกภาคการศึกษาในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง

มีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าจะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติใน

การศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

ข้อ 13  คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กระท าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

13.1  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ระบบการ

คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System) 

13.2  การสอบคัดเลือกโดยตรงของวิทยาลัย  

13.3  ด้วยวิธีการอื่น ตามท่ีวิทยาลัยก าหนด โควตา (quota)  

 

หมวด 4 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกต ิ

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา

ปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

หากวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิต 

แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ โดยการอนุมัติของสภาวิทยาลัยแต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษา 

 ข้อ 15  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

15.1 การก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไป

ตามประกาศของวิทยาลัย 

15.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

ภายในก าหนดระยะเวลาตามประกาศของวิทยาลัย 
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15.3  ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคเรียนใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน         

ภาคการศึกษานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิต ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนด 

15.4  นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบรูณ์ ในภาคการศึกษาใดภายใน

ก าหนดเวลาตามประกาศของวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือ   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

15.5  นักศึกษาท่ีได้จ านวนหน่วยกิต ครบตามหลักสูตรแต่ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 

2.00 อาจลงทะเบียนเรียนซ้ าเพิ่มเติมในรายวิชาของสาขาวิชาได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อ 14 

15.6  นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน รวมท้ัง

การเพิ่มและการขอถอนรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา และถ้ารายวิชาในหลักสูตรมีข้อก าหนดว่าต้องเรียน

รายวิชาอื่นก่อน นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาท่ีก าหนดไว้ก่อน จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้ 

15.7  ในกรณีท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น สามารถลงทะเบียนรายวิชา

เกินหรือต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14 ได้โดยให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

15.8  การลงทะเบียนของนักศึกษาท่ีอยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 12 หน่วยกิต  และในภาคเรียนฤดูร้อนจะลงทะเบียน

เรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

15.9  การลงทะเบียนล่าช้า จะกระท าได้ภายใน 14 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

และภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่นักเรียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีวิทยาลัย

ก าหนด 

เมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่งหากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียน

เรียนในภาคเรียนนั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย และคณบดีเห็นว่าควรได้รับการผ่อนผันให้นักศึกษา 

ผู้นั้นลงทะเบียนได้ โดยน าความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี

พิเศษ 

 ข้อ 16  หมวดเลือกวิชาเสรี หมายความว่า วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามท่ีตนเองถนัด

หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต      

รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ข้อ 17 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 

17.1  นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F ในวิชาบังคับ วิชาชีพ วิชาชีพบังคับ จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะสอบได้ 
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17.2  นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนน F ในรายวิชาเลือกเสรีจะลงเรียนวิชานั้นซ้ าอีก หรือ

เลือกเรียนวิชาอื่นแทนก็ได้ 

17.3  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนน D+ หรือ D ซ้ าได้ในกรณี 

ท่ีต้องการเพิ่มค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

17.4 การลงทะเบียนเรียนซ้ าให้นับหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว โดยให้น าผลการประเมิน

ครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

 ข้อ 18  การขอเพิ่มและขอเพิกถอนสะสม 

  การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนได้แล้ว นักศึกษาจะต้องกระท าด้วยตนเอง

ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

  18.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติ         

จากหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และคณบดี ท่ีนักศึกษาสังกัด 

  18.2 การขอเพิกถอนรายวิชาโดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ W ในรายงานผลการศึกษาจะกระท าได้

เมื่อ 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูร้อนจะกระท าได้เมื่อ 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษานั้น 

และต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

18.3 การขอเพิ่มหรือขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องเป็นไปตามข้อ 14  

18.4 เมื่อนักศึกษาถูกส่ังพักการเรียน ให้เพิกถอนรายวิชาและได้สัญลักษณ์ W ในภาค

การศึกษานั้น 

 

หมวด 5 

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 ข้อ 19  นักศึกษาจะต้องช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม เมื่อมีการลงทะเบียน

รายวิชา โดยค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย 
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หมวด 6 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
 

 ข้อ 20 การวัดผลการศึกษา 

20.1 การวัดผลการศึกษาในแต่ละวิชาใช้สัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับคะแนน และความหมาย

ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์    ค่าระดับคะแนน         ความหมาย 

A    4.00   ดีเย่ียม (Excellent) 

B+     3.50   ดีมาก (Very Good) 

B    3.00   ดี (Good) 

C+    2.50   ปานกลาง (Fairly Good) 

C    2.00   พอใช้ (Fair) 

D+    1.50   อ่อน (Poor) 

D    1.00   อ่อนมาก (Very poor) 

F    0.00   ตก (Failure) 

  20.2  การให้ระดับผลการศึกษาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระท าได้กรณีท่ีเป็น

รายวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบและ / หรือมีผลงานท่ีประเมินผลการศึกษาเป็นค่าคะแนนได้ แต่ถ้าไม่สามารถ

ประเมินผลการศึกษาเป็นค่าคะแนนได้ให้ประเมินผล ดังนี้ 

    สัญลักษณ์  ความหมาย 

 I  การวัดผลยังไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 

 S  ผลการเรียนเป็นท่ีน่าพอใจนักศึกษาสอบผ่านวิชานั้น (Satisfactory) 

 U  ผลการเรียนเป็นท่ีไม่น่าพอใจนักศึกษาสอบไม่ผ่านวิชานั้น (Unsatisfactory) 

 W  การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal) 

 IP  นักศึกษายังไม่ส้ินสุด (In Progress) 

 X  ยังไม่ได้รับผลการสอบ (No Report) 
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20.3   การจัดล าดับข้ันตัวอักษร F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

20.3.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 

20.3.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดี 

มอบหมาย 

20.3.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากได้รับการตัดสินเวลาเรียนไม่ถึง  

ร้อยละ 80 ในวิชานั้นๆ 

20.3.4 นักศึกษาถูกตัดสินว่าท าผิดระเบียบการสอบ 

20.3.5 การเปล่ียนสัญลักษณ์ I ท่ีถูกบันทึกไว้ในระเบียนช้ากว่าท่ีก าหนดไว้    

คือภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

20.3.6 การลงทะเบียนหลักสูตรโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรายวิชาเรียนท่ี 

ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  20.4  การใช้สัญลักษณ์ I จะกระท าได้ในกรณีนักศึกษามีเหตุจ าเป็นป่วย สุดวิสัย ก่อนสอบ

หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได้ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 

โดยได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย แต่ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

เวลาเรียนท้ังหมด หรือนักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอน

เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชานั้น และแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและ

ประเมินผลของวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับผลการเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชานั้น 

  20.5 การให้สัญลักษณ์ S จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีไม่มีหน่วยกิต หรือรายวิชาท่ีคณะ   

เห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน ท้ังนี้ผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้นจะต้อง

อยู่ในเกณฑ์ผ่าน 

  20 .6 การให้ สัญลักษณ์ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 20.5 แต่ผล

การศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่าน 

20.7  การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

20.7.1 นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้นและได้รับอนุมัติให้เพิกถอนจากคณบดี 

20.7.2 นักศึกษาถูกส่ังพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

20.7.3 นักศึกษาป่วยในวันท่ีต้องสอบรายวิชานั้น และได้รับอนุมัติให้เพิกถอน 

จากคณบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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20.7.4  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้ในรายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงาน 

ต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาและไม่มีการสอบในรายวิชานั้น 

 20.7.5 การให้สัญลักษณ์ X จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีไม่ได้รายงานผลการสอบปลาย

ภาค 

 ข้อ 21  การประเมินการศึกษา 

21.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าต่อเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติและแต่ละภาค

การศึกษา ส าหรับผลการศึกษาของภาคฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป      

ท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนเพื่อจ าแนกสภาพนักศึกษา 

21.2 การประเมินผลให้คิดจากการสอบของแต่ละภาคการศึกษารวมท้ังการสอบกลางภาค 

การฝึกงาน หรือกิจกรรมอื่นใดท่ีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดให้คะแนน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาแต่ละวิชา 

21.3 การรวมหน่วยกิตเพื่อน ามาให้ในการค านวณคะแนนเฉล่ีย จะนับจากหน่วยกิตรายวิชา 

ท่ีสอบได้สัญลักษณ์ ท่ีมีค่าระดับคะแนนจากการสอบครั้งสุดท้าย เท่านั้น 

21.4  คะแนนเฉล่ียมี 2 ประเภท ซึ่งค านวณได้ดังนี้ 

21.4.1 คะแนนเฉล่ียประจ าภาค (Grade Point Average) ให้ค านวณผลการศึกษาของ

นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาท่ี

นักศึกษาได้รับในภาคการศึกษานั้นๆ เป็นตัวต้ัง แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีมี

สัญลักษณ์ค่าระดับคะแนนในภาคการศึกษานั้นๆ 

21.4.2 คะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณจากผล

การศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการสอบครั้งสุดท้าย โดยน า ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต

กับค่าระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได้รับท้ังหมดในแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของ

รายวิชาท้ังหมดท่ีลงทะเบียน ในการหารให้ใช้เลขทศนิยมหารสองต าแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษ 

21.5 กรณีรายวิชาท่ีได้ F ให้บันทึกในรายงานผลการศึกษาแต่จะยังไม่น ามาค านวณคะแนน

เฉล่ียสะสม จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า 

21.6    กรณีท่ีนักศึกษามีการลงทะเบียนซ้ า ให้น าจ านวนหน่วยกิตและสัญลักษณ์ท่ีมีค่าระดับ 

คะแนนมากท่ีสุดมาคิดค านวณหาคะแนนเฉล่ียสะสมเพียงครั้งเดียว 
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21.7  กรณีท่ีนักศึกษามีการเทียบรายวิชา เนื่องจากการย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา 

ภายในวิทยาลัยให้เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเทียบโอนได้ท้ังหมด มาค านวณแต้มคะแนนเฉล่ียสะสม

ด้วย 

21.8  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม (Credit Earned) ของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร     

ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของวิชาท่ีสอบได้อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใด

มากกว่าหนึ่งครั้งให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคิดหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

21.9 กรณีการโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

เฉพาะผลการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาของวิทยาลัยเท่านั้น 

 

หมวด 7 

สถานภาพนักศึกษา การรักษาสถานภาพและการพ้นสภาพนักศึกษา 

  

 ข้อ 23  การรักษาสถานภาพ 

  23.1  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา

ต้องลงทะเบียนช าระค่าบ ารุงวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษาเพื่อ

รักษาสถานภาพนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  23.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้เสร็จภายใน 3 สัปดาห์

แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกต ิ

 ข้อ 24  การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ดังนี้ 

24.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.2  ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา 

24.3  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

24.4  วิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

24.5  นักศึกษาลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

24.6  ลาออก 

24.7  เสียชีวิต 

24.8  ส าเร็จการศึกษา 
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หมวด 8 

การลาพักการศึกษา 

 

 ข้อ 25  การปฏิบัติการลาพักการศึกษา 

25.1  นักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องลาพักการเรียน ต้องยื่นค าร้องต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความรับชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้รับอนุมัติ   

จากคณบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

25.2 การลาพักครั้งหนึ่งๆ จะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 1  ภาคการศึกษาปกติ 

ติดต่อกัน ถ้ามีความจ าเป็นขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้อธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

เป็นรายบุคคล 

25.3 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักได้ ให้นับระยะเวลาท่ีลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษา

ยกเว้นนักศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

25.4 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัว ต่อ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประเมินผล และคณบดีท่ีนักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่ ตามล าดับขั้นตอนก่อนท่ีจะ

ลงทะเบียนต่อไป 

25.5 ในระหว่างการลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีวิทยาลัยก าหนด

เพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

25.6 นักศึกษาท่ีศึกษาในวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติ

ลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 

25.6.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าส่ังแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 

จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 

25.6.2 ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

25.6.3 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นในวิทยาลัยเห็นสมควร 

สนับสนุน 

25.6.4 มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย 
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หมวด 9 

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
 

 ข้อ 26  การย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาการย้ายคณะ

หรือเปล่ียนสาขาวิชาของนักศึกษาได้ก าหนดรายละเอียดและมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

26.1  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีขอย้ายสาขา 

26.1.1   เคยลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  

 26.1.2   คุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ของคณะหรือสาขาวิชามีท่ีขอย้าย 

26.2  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลก่อนลงทะเบียนในภาคการศึกษา 

ถัดไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

26.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาสามารถขอเทียบโอนหน่วยกิต  

ได้อย่างน้อยก่อนภาคการศึกษาท่ียื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

26.4 การอนุมัติการย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ 

จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีขอย้ายออก และคณบดีของ

คณะท่ีขอย้ายเข้า 

26.5  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้ว จะต้องศึกษาให้ครบตามหลักสูตรใหม่ 

ภายในระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ตามหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีขอย้ายโอน 

 

หมวด 10 

การเทียบวิชาเรียน การโอนหน่วยกิตและการศึกษาปริญญาที่สอง 

 

  ข้อ 27 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตของนักศึกษาวิทยาลัยหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่น  

ท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย จ าแนกได้ดังนี้ 

  27.1 คุณสมบัติของผู้ท่ีมีสิทธิ์เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเป็น ผู้มีความประพฤติ

เรียบร้อย 

27.1.1 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งส านักงาน ก.พ. หรือ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

27.1.2 ไม่เป็นผู้ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษามาก่อน  
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เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 

27.1.3 ไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากผล 

การศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์การวัดผลการศึกษา 

27.2   หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาเรียน 

27.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ี 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ความเห็นชอบหรือเทียบคุณวุฒิให้ 

หรือส านักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ 

27.2.2 เป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่ 

น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาท่ีขอเทียบโอน โดยพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชาและหรือประมวลรายวิชาตาม

หลักสูตรในสาขาวิชาของวิทยาลัย 

27.2.3 ผลการเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะน ามาเทียบโอนต้องมีระดับ 

คะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า  

27.3 ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ท่ีฝ่ายทะเบียนและ 

ประเมินผลภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันเปิดเรียนภาคแรกท่ีเข้าศึกษารายวิชาท่ีเทียบและโอนหน่วยกิตจะ

ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ช่ือ นามสกุล รหัสรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับคะแนน

ตัวอักษรท่ีรับโอน แยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก 

27.4 การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบให้เป็นไป 

ตามระเบียบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

 ข้อ 28 การเข้าศึกษาปริญญาท่ีสอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

28.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 12 

28.2  ต้องเป็นสาขาวิชาหรือปริญญาท่ีมีช่ือไม่เหมือนกับสาขาวิชา หรือปริญญาท่ีเคยรับ 

28.3  ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาท่ีสองใน 

กรณีท่ีวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอศึกษาปริญญาท่ีสองยังขาดความรู้ในหมวดวิชา 

ศึกษาท่ัวไป ก็อาจก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้โดยไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสมต้องลงทะเบียนเรียน

วิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหลักสูตร      

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับของสาขาวิชาให้ครบตามหลักสูตรก าหนดและ 

มีระยะเวลาศึกษาในวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  



-20- 
 

         ในกรณีท่ีคณะกรรมการหลักสูตรท่ีผู้สมัครศึกษาปริญญาท่ีสองพิจารณาเห็นว่าผู้ขอ

ศึกษาปริญญาท่ีสองยังขาดความรู้เบ้ืองต้นบางวิชา ก็อาจก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้ 

28.4  รายงานวิชาใดท่ีศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับการพิจารณาเทียบโอน 

หน่วยกิต เพื่อใช้ในแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาท่ีโอนไม่ได้ให้ตัดออกรายวิชาท่ีจะเทียบ

โอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชา ท่ีขอเทียบโอนและมีผล

การเรียนระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า  

 

หมวด 11 

การศึกษาข้ามสถาบัน 

 

 ข้อ 29  นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาข้ามสถาบันให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

29.1  เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย และ 

วิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนในรายวิชาท่ีนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียน 

29.2  สถาบันอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะศึกษาข้ามสถาบัน จะต้องเป็นสถาบันท่ี

อุดมศึกษาท่ีวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและรับรองระบบการวัดผล 

29.3  รายวิชาท่ีนักศึกษาประสงค์จะศึกษาข้ามสถาบันจะต้องมีเนื้อหารายละเอียดวิชา 

เทียบเคียงได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาของวิทยาลัย 

29.4  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษาข้ามสถาบัน จะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบของสถาบันท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน และติดตามให้สถาบันท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนส่งผล

การศึกษาโดยตรงต่อวิทยาลัย เพื่อด าเนินการตามข้ันตอน 

 

หมวด 12 

การส าเร็จการศึกษา การให้ปริญญา และปริญญาเกียรตินิยม 

 

 ข้อ 30  การส าเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาบัตร 

  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

           30.1 การส าเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้

ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ไม่มีเกรด F หรือ I และบรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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  30.2 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย  

  30.3 ไม่มีภาระหนี้สินผูกพันกับวิทยาลัย 

ข้อ 31 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ให้ระบุช่ือปริญญา ช่ือสาขาวิชา และช่ือ

รายวิชาให้ตรงกับท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับท่ีคณะกรรมการรับรอง (มคอ.2) 

 ข้อ 32 การให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม 

  การให้ปริญญาบัณฑิตนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาข้อท่ี 30 และการให้ปริญญาเกียรตินิยม 

จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย 

32.1  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

32.1.1 จะต้องได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรและมีระยะเวลาเรียนอย่างมาก           

ไม่เกิน  8 ภาคการศึกษาปกติ โดยส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี  

32.1.2 ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป และไม่เคยสอบวิชาใด 

ได้ล าดับข้ัน  D  หรือ  D+ หรือ  F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าวิชาใด 

32.1.3  ไม่เคยเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น 

32.1.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามผู้ท่ีมีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญา 

32.2  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 

32.2.1 ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร ตามข้อ 32.1.1 

32.2.2 ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.25 ข้ันไป และไม่เคยสอบวิชาใด 

ได้ล าดับข้ัน F หรือ U  และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าวิชาใด 

32.2.3 ไม่เคยเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น 

32.2.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามผู้ท่ีมีสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญา 

  

หมวด 13 

การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร 

 

ข้อ 32  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ 

หลักสูตรตามท่ีสภาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33  การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงาน

ผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่าง

น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
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ข้อ 34 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี   29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

    

    ลงช่ือ 

              (นายประคอง พลหาญ) 

                        นายกสภาวิทยาลัย 


