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๒

“นักศึกษา”
“นักศึกษาพิเศษ”

หมายถึง ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคสมทบ
ในวิทยาลัย
หมายถึง ผู้ที่ศึกษาในวิทยาลัยโดยที่ไม่ขอรับปริญญา
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษา

ข้อ ๕ ระบบการจัดการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาระดับปริญญาตรีใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา และอาจมีภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้
ข้อ ๖ การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ภาคการศึกษาภาค
ฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์
ข้อ ๗ หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์การคิด
หน่วยกิตดังนี้
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อรายวิชา
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๒ รายวิ ชาภาคปฏิ บัติที่ใ ช้ เวลาฝึกหรื อทดลองไม่ น้อ ยกว่า ๓๐ ชั่ วโมงต่ อการศึกษาปกติ ใ ห้ มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๓ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ไม่ น้อยกว่ า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึ กษาปกติ มี ค่ าเท่ ากั บ ๑
หน่วยกิต
๗.๔ การฝึกงานระบบสหกิจศึกษาที่ใช้เวลาฝึก ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
ให้เท่ากับ ๖ หน่วยกิต
๗.๕ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๘ จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนที่เรียนไม่เต็มเวลา
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนที่เรียนไม่เต็มเวลา

๓

๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๖๓ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาสําหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและอย่างมากไม่เกิน
๑๘ ปีการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลา
การศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ ๙ นักศึกษา มี ๓ ประเภทคือ
๙.๑ นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเต็มเวลา
๙.๒ นักศึกษาภาคสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๙.๓ นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา โดยไม่ขอรับปริญญา
หมวดที่ ๓
การเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๐ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี
๑๐.๑.๑ ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือ
ขัดขวางการศึกษา
๑๐.๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจาก
สถาบันการศึกษาเดิมและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๑๐.๑.๓ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชีพชั้นสูงที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย โดยได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรได้
๑๐.๑.๔ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากวิทยาลัย และ
สมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
๑๐.๑.๕ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

๔

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
๑๐.๒.๑ ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือ
ขัดขวางการศึกษา
๑๐.๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงหรือถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน
การศึกษาเดิมและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
๑๐.๒.๓ เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา จากสถาบั น การศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องไม่เป็นผู้ได้รับอนุปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีมาก่อน หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
๑๐.๒.๔ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษากระทําโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ โดยการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนครราชสีมา
๑๑.๒ โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอนหรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
๑๑.๓ การรับเข้าตามโครงการพิเศษ
๑๑.๔ ตามประกาศคัดเลือกที่วิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๑๒.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องกระทําด้วยตัวเองตาม วัน เวลา และวิธีการที่วิทยาลัยกําหนด
พร้อมชําระค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และค่าประกันของเสียหาย พร้อมนําหลักฐานต่างๆไปรายงานตัว
๑๒.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันและเวลาที่วิทยาลัยกําหนด
จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้วิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วัน นับจากวันที่กําหนดให้ขึ้นทะเบียน
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิและเมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ไปขึ้นทะเบียนภายใน ๑๔ วัน
นับจากวันที่กําหนดให้ขึ้นทะเบียนจะหมดสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา
หมวดที่ ๔
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๓.๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนในวัน เวลา และรายวิชาที่วิทยาลัย
กํ า หนดและวิ ท ยาลั ย สงวนสิ ท ธิ ใ นการคื น ค่ า หน่ ว ยกิ ต ค่ า บํ า รุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มในการลงทะเบี ย นเรี ย น
ภาคการศึกษาแรกที่เข้า

๕

๑๓.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้ารายวิชาใด
มีข้อกําหนดในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษา หรือสอบไล่ได้รายวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องเคยศึกษาหรือสอบไล่ได้
รายวิชาบังคับก่อนแล้วแต่กรณีจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
๑๓.๓ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกําหนด ๑๔ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
๗ วันนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น
๑๓.๔ นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดจะต้องยื่นขอลาพักการศึกษาต่อ
สํานักทะเบียนภายใน ๘ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๔ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษา
๑๓.๕ การลงทะเบียนเรียน การลาพักการศึกษา การขอเพิ่มหรือถอนรายวิชา นักศึกษาจะต้อง
กระทําด้วยตนเอง ตามวันเวลา และสถานที่ ที่วิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๔ จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
๑๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ ต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๑๔.๒ นักศึกษาภาคสมทบต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต แต่
ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
๑๔.๓ นักศึกษาพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่วิทยาลัยเปิดสอนตามความเหมาะสม
โดยต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม ตามที่วิทยาลัยกําหนด
๑๔.๔ นักศึกษาสภาพพินิจ ให้ลงทะเบียนเรียนในแต่แต่ละภาคการศึกษา ได้ดังนี้
๑๔.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๔.๔.๒ นักศึกษาภาคสมทบลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๑๔.๕ หน่วยกิตขั้นต่ําที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ ไม่ใช้บังคับกับภาคศึกษาที่คาดว่าจะเป็น
ภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาครบตามหลักสูตร
๑๔.๖ ในกรณีที่นักศึกษาภาคปกติหรือภาคสมทบขอสําเร็จการศึกษาอาจยื่นขออนุมัติลงทะเบียนเรียน
มากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔.๑ หรือ ๑๔.๒ ได้ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต และให้อยู่ในอํานาจคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๔.๗ ในกรณี ที่ นักศึ กษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใ นข้อ ๑๔.๑ และ ๑๔.๒
จะต้องได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นราย ๆ ไป
๑๔.๘ การลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องไม่มีเวลาเรียนและเวลาสอบ
ตรงกันเว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นรายกรณีจากคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด

๖

ข้อ ๑๕ การขอเพิ่ม การเพิกถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม
๑๕.๑ การเพิ่ม ถอนรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติหรือภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกไม่อนุญาตให้เพิ่ม
ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนกลุ่ม
๑๕.๒ วิชาที่ถอนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
จะไม่มีการบันทึกรายวิชาไว้ในใบแสดงผลการศึกษาและนักศึกษาอาจขอคืนค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นได้ครึ่งหนึ่ง
๑๕.๓ รายวิชาที่ขอถอนภายหลัง ๒ สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์ ของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภาคหลัง ๑ สั ปดาห์แรกของภาคฤดู ร้อน แต่ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ของภาคฤดูร้อนจะไม่มีการบันทึ กรายวิชานั้น
ในใบแสดงผลการศึกษาและวิทยาจะไม่คืนค่าหน่วยกิตสําหรับรายวิชานั้น
๑๕.๔ รายวิชาที่ขอถอนภายหลัง ๔ สัปดาห์ ของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๒ สัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อนจะมีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในการแสดงผลการศึกษาในกรณีนี้ วิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิตสําหรับ
รายวิชานั้น
๑๕.๕ ภายหลังจากขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไป
ตามข้อ ๑๔
ข้อ ๑๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตรแล้วได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ถึง ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนเพิ่มเพื่อให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
หมวดที่ ๕
การวัดผลประเมินผลและสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๗ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๗.๑ วิทยาลัยดําเนินการวัด และประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุก
ภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือ วิธีอื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด
๑๗.๒ มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคละหนึ่งครั้งและ
มีการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคละหนึ่งครั้ง
๑๗.๓ ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา
ทั้งหมด จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา
๑๗.๔ นักศึกษาพิเศษไม่มีสิทธิให้ถือคะแนนในรายวิชาที่สอบได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาใดๆ
ข้อ ๑๘ การประเมินผลการศึกษาระบบอักษรระดับแต้ม วิทยาลัยใช้ระบบตัวอักษรระดับแต้มในการประเมิน
ผลการศึกษา

๗

๑๘.๑ ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินด้วยสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับจํานวน ๘ ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ค่าระดับ
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairy Good)
พอใช้ (Fair)
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
อ่อน (Poor)
ตก (Failure)

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีระดับดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
I

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบรูณ์ (Incomplete)

S

การเรียนเป็นที่น่าพอใจนักศึกษาสอบผ่านวิชานั้นเทียบผลการศึกษาไม่ต่ํากว่า C
(Satisfactory : equivalent to grade not lower than C)

U

การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าํ แล้วเปลี่ยน U เป็น S
(Unsatisfactory)

W

การเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติหลังถูกวิทยาลัยเพิกถอนวิชาและไม่นับ
หน่วยกิต (Withdrawal)

IP

การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)

AD

ปฏิบัติงานเพิ่ม (Adding)

X

ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report)

NC

การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่นับหน่วยกิต (No Credit)

CT

หน่วยกิตจากเทียบโอน(Credit transfer)

CS

หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits From Standardized Test)

CE

หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits From Exam)

CP

หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits From Portfolio)

๘

ในกรณีการเทียบโอนผลกรศึกษาให้ใช้สัญลักษณ์ ตามระเบียบว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ที่วิทยาลัยกําหนด
๑๘.๒ การให้ I จะกระทําได้ในกรณีที่การวัดผลไม่สมบรูณ์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทาง
วิชาการของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณบดีนักศึกษาต้อง
ทําการศึกษาให้สมบูรณ์ภายใน ๑ ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
โดยอัตโนมัติ และให้บันทึกรายการผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และอาจารย์ผู้สอน
อาจขอขยายเวลารอผลการศึกษาได้ โดยความเห็นชอบของคณบดีและอธิการบดีอนุมัติ
๑๘.๓ การให้ S หรือ U จะทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (Non-Credit) หรือรายวิชาที่
คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับ
๑๘.๔ การให้ W จะกระทําได้กรณีต่อไปนี้
๑๘.๔.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้เพิกถอน ตามระเบียบการขอเพิ่มการขอเพิก
ถอนรายวิชา
๑๘.๔.๒ นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบของวิทยาลัยภายหลังการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว
๑๘.๕ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับ D ขึ้นไป หรือได้ S ตามแต่กรณี ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น
ยกเว้นรายวิชาที่กําหนดได้เป็นอย่างอื่นในหลักสูตร
๑๘.๖ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๑๘.๖.๑ ในรายวิชาบังคับที่ได้สัญลักษณ์ F หรือ U ตามแต่กรณี จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชา
อีกจนกว่าจะสอบได้ระดับ D ขึ้นไป หรือระดับ S
๑๘.๖.๒ ในรายวิชาเลือกที่ได้สัญลักษณ์ F หรือ U ตามแต่กรณี อาจจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา
ในรายวิชานั้นอีกหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
๑๘.๖.๓ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ D หรือ D+ ได้
๑๘.๖.๔ การลงทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า จะไม่ ล บล้ า งรายวิ ช าเดิ ม ที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นไปแล้ ว จาก
รายงานผลการศึกษาแต่ไม่นํามานับหน่วยกิต
๑๘.๗ การนับหน่วยกิตสะสม (Credit Earned) ของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิต รายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
๑๘.๘ การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)
ให้คํานวณจากผลการศึกษาเฉพาะวิชาที่นับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกครั้งและมีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์
A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคหลังสุดโดยนําผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับ
ของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาและให้แสดงผลโดยใช้จุดทศนิยม
๒ ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ

๙

๑๘.๙ ระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท
๑๘.๙.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average, GPA) ให้คํานวณจาก
ผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
๑๘.๙.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) ให้คํานวณ
จากผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่นับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
หลังสุด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นํา
ผลการศึกษาครั้งสุดท้ายมาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๘.๑๐ สภาพนักศึกษา
๑๘.๑๐.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อ สิ้นสุดภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคยกเว้น
ภาคการศึกษาแรกเข้าศึกษาในวิทยาลัย สําหรับภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๘.๑๐.๒ นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
๑๘.๑๐.๓ นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐
แต่ยังไม่พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ ๑๙ การพ้นสภาพนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑๙.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๙.๒ อยู่ในภาวะรอพินิจ สามภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
๑๙.๓ นักศึกษาได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นภาคการศึกษา
แรกของนักศึกษาปีที่ ๑
๑๙.๔ นักศึกษาได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ สองภาคเรียนติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษา
แรกของนักศึกษาปีที่ ๑
๑๙.๕ ไม่สามารถศึกษาสําเร็จระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๘
๑๙.๖ วิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยเหตุผลกระทําผิดวินัยอย่างแรง
๑๙.๗ ต้องรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
๑๙.๘ ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๑๙.๙ ลาออก
๑๙.๑๐ ตาย
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ จะรับปริญญาได้
ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบแล้วได้สัญลักษณ์ D หรือ D+ หรือจะลงทะเบียนเรียนวิชา
ใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดจนกว่าจะทําคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ขึ้นไปภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๘

๑๐

ข้อ ๒๑ นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนศึกษา เพิ่มเติม ในรายวิชาที่ยังไม่เคยศึกษาได้ โดยไม่นํามาคิดหน่วยกิต
สะสมเพื่อให้สําเร็จการศึกษา การลงทะเบียนเรียนในกรณีดังกล่าวนี้ต้องมีจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
ข้อ ๒๒ การเทียบชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจํานวนหน่วยกิตที่สอบได้ ดังนี้
๒๒.๑ นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๒๒.๑.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ต่ํากว่า ๓๓ หน่วยกิต
๒๒.๑.๒ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๒ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบได้ ตั้ ง แต่ ๓๓ หน่ ว ยกิ ต ขึ้ น ไปแต่ ไ ม่ ถึ ง
๖๖ หน่วยกิต
๒๒.๑.๓ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๓ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบได้ ตั้ ง แต่ ๖๖ หน่ ว ยกิ ต ขึ้ น ไปแต่ ไ ม่ ถึ ง
๙๙ หน่วยกิต
๒๒.๑.๔ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ ๙๙ หน่วยกิตขึ้นไป
๒๒.๑.๕ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ ๑๓๒ หน่วยกิตขึ้นไป
๒๒.๑.๖ นักศึกษาชั้นปีที่ ๖ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ ๑๖๕ หน่วยกิตขึ้นไป
๒๒.๒ นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒๒.๒.๑ นักศึกษาที่สอบได้ต่ํากว่า ๓๐ หน่วยกิตให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
๒๒.๒.๒ นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ ๓๐ หน่วยกิตขึ้นไปให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
หมวดที่ ๖
การลาพักการศึกษา
ข้อ ๒๓ การลาพักการศึกษา
๒๓.๑ นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
๒๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองเกินประจําการ
๒๓.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่วิทยาลัยสมควรสนับสนุน
๒๓.๑.๓ เจ็ บ ป่ ว ยจนต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว เป็ น เวลานาน ตามคํ า สั่ ง แพทย์ โ ดยมี ใ บรั บ รองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือเอกชน
๒๓.๑.๔ มีเหตุจําเป็นส่วนตัวหรือมีเหตุสุดวิสัยอันควรได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ ทั้งนี้
ให้นักศึกษายื่นคําร้องโดยเร็วที่สุด
๒๓.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย
๑ ภาคการศึกษา

๑๑

๒๓.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๓.๑ นั้น ให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีก ให้ขออนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
๒๓.๔ ในกรณี ที่นั กศึกษาได้ รั บอนุ มั ติให้ ลาพั กการศึกษาได้ ให้นั บระยะเวลาที่ ลาอยู่ ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย ยกเว้น นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักได้ตาม ข้อ ๒๓.๑.๑
๒๓.๕ ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
๒๓.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อไป ต้องทําคําร้องเพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนรายวิชาต่อคณบดี
๒๓.๗ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับมาศึกษาต่อแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนเมื่อก่อนได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หมวดที่ ๗
การย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือรอบเวลาเรียน
ข้อ ๒๔ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือรอบเวลาเรียนของนักศึกษาภายในวิทยาลัย
๒๔.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือรอบเวลาเรียนต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา
๒๔.๒ เกณฑ์ปฏิบัติในการย้ายคณะ สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน
๒๔.๒.๑ การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือรอบเวลาเรียนจะกระทําได้เพียงครั้งเดียวในระหว่าง
เป็นนักศึกษา
๒๔.๒.๒ การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือรอบเวลาเรียนจะกระทําได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ
แต่ต้องกระทําก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป
๒๔.๒.๓ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะหรือสาขาวิชาเดิมและคณะหรือสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า
๒๔.๒.๔ จะต้องมีเวลาศึกษาวิชาในหลักสูตรของคณะใหม่ หรือสาขาวิชาใหม่ซึ่งขอย้ายเข้าศึกษา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสทิ ธิสําเร็จการศึกษา
๒๔.๒.๕ นักศึกษาที่ย้ายรอบเวลาเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
หมวดที่ ๘
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ข้อ ๒๕ การเทียบวิชาเรียน และการโอนหน่วยกิตในวิทยาลัย
๒๕.๑ การเทียบวิชาเรียน และการโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
๒๕.๑.๑ เป็นรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้าศึกษา

๑๒

๒๕.๑.๒ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่ต่ํากว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
๒๕.๑.๓ เป็ น รายวิ ช าที่ ไ ด้ สั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ ค่ า ระดั บ ที่ ถื อ ว่ า สอบได้ ต ามเกณฑ์ ข องคณะหรื อ
สาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า
๒๕.๑.๔ ให้ยื่นคําร้องขอเทียบวิชา เพื่อขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาต่อสํานักทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อน
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาปกติ
๒๕.๒ ให้คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้ พร้อมทั้ง
หน่วยกิตและรายวิชาที่ได้ศึกษาใหม่ เพื่อให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรของสาขาวิชาที่ขอย้ายใหม่เฉพาะ
วิชาที่ได้ศึกษาจากวิทยาลัย ทั้งรายวิชาที่เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้และรายวิชาที่ได้ศึกษาใหม่
๒๕.๓ นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา โดยวิธีสอบคัดเลือกเข้าใหม่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
วิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนจากสถาบันอื่น ในระเบียบนี้ข้อ ๒๖
ข้อ ๒๖ การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
๒๖.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
๒๖.๑.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๒๖.๑.๒ เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
๒๖.๑.๓ ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษ
ทางวินัย
๒๖.๑.๔ ไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากผลการเรียน
ต่ํากว่าเกณฑ์การวัดการศึกษา
๒๖.๒ การเทียบรายวิชาให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
๒๖.๒.๑ เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ
แล้วหรือหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทียบวุฒิให้
๒๖.๒.๒ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม ในสี่
ของรายวิชาที่ขอเทียบ
๒๖.๒.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือค่าระดับ
๒.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
๒๖.๒.๔ ในกรณีที่วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
๒๖.๒.๕ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามาคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๑๓

๒๖.๓ การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ให้กระทําได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวม
ของหลักสูตร
๒๖.๔ นักศึกษารับโอนต้องใช้เวลาศึกษาในวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษาแต่ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
๒๖.๕ ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตที่สํานักงานทะเบียนภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่เปิดเรียนภาคแรกของปีการศึกษาที่ได้เข้าศึกษาในวิทยาลัย
๒๖.๖ การเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องตามระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมาที่กําหนดไว้
หมวดที่ ๙
การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่ ๒
ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะ
เทียบเท่าและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่น
เป็นการเพิ่มเติมได้โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
ข้อ ๒๘ นักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ก่อนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษาพร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม
ข้อ ๒๙ การพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา
และได้รับอนุมัติโดยคณบดีคณะนั้น
ข้อ ๓๐ การเทียบโอนรายวิชา
๓๐.๑ รายวิชาที่นํามาเทียบโอนจะปรากฏสัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมและให้นับหน่วยกิตประจํา
รายวิชาได้ แต่มิได้นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรปริญญาที่สอง
๓๐.๒ การเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะและ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะนั้น
๓๐.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่ ๒ และมีการเทียบโอนรายวิชาจะไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม

๑๔

หมวดที่ ๑๐
การขอสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๑ การขอสําเร็จการศึกษา
๓๑.๑ การขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาเมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆครบตามข้อกําหนดของหลักสูตร นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาต่อสํานักงาน
ทะเบียนภายในระยะเวลากําหนด
๓๑.๒ การให้ปริญญานักศึกษาที่จะได้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๑.๒.๑ สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด
๓๑.๒.๒ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ศึกษาไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
๓๑.๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาทีจ่ ะได้รับ และไม่มีพันธะหนี้สนิ ใดๆ กับ
วิทยาลัย
๓๑.๓ การอนุมัติให้ปริญญาสภาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
๓๑.๔ การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
ต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
๓๑.๔.๑ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๓๑.๔.๑.๑ สอบได้ครบทุกรายวิ ชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่ เกิน
จํานวนภาคการศึกษาปกติติดต่อกันตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
๓๑.๔.๑.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป
๓๑.๔.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ผลคะแนนเป็น F ในรายวิชาใดของวิทยาลัย
๓๑.๔.๑.๔ นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
๓๑.๔.๒ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๓๑.๔.๒.๑ สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียนอย่างมากไม่เกิน
จํานวนภาคการศึกษาปกติติดต่อกันตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
๓๑.๔.๒.๒ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓.๕๐
๓๑.๔.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ผลคะแนนเป็น F ในรายวิชาใดของวิทยาลัย
๓๑.๔.๒.๔ นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับสอง
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