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ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๓) แหงกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํา
กวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยมติสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตภาคตนปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“วิทยาลัยชุมชน”
หมายความวา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
หมายความวา สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“สภาวิทยาลัยชุมชน”
“สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชน” หมายความวา สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“คณะกรรมการประจําสาขาวิชา” หมายความวา คณะกรรมการประจําสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง
โดยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“หัวหนาสาขาวิชา” หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาที่วิทยาลัยชุมชนแตงตั้ง
“อาจารย”
หมายความวา ครู ครูผูชวย ที่สังกัดอยูในวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน และ
อาจารยพิเศษที่วิทยาลัยชุมชนแตงตั้งและมอบหมายใหสอนในรายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลที่ไดรับแตงตั้งโดยวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่อให
ทํา หน าที่ควบคุม แนะนํ าและใหคํ าปรึ ก ษาดานการเรีย นและดา นอื่ นๆที่เ กี่ย วของกับการพัฒนาคุ ณ ภาพ
นักศึกษา
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ นี้ ตลอดจนเป น ผู วิ นิจ ฉั ย ชี้ ข าดในกรณี เ กิ ด ปญ หาจากการใช
ขอบังคับนี้
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หมวด ๑
การรับเขาศึกษาและระบบการศึกษา
ขอ ๖ การรับเขาเปนนักศึกษา กําหนดการและวิธีการรับเขาศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ
วิทยาลัยชุมชนในแตละปการศึกษา
ขอ ๗ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
(๑) สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
(๒) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
(๓) ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจซึ่งเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา
(๔) ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากวิทยาลัยชุมชนเพราะมีความผิดทางวินัยนักศึกษา
(๕) มีคุณสมบัติอื่นตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
ขอ ๘ ระบบการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนอาจใชระบบการศึกษาระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชน
ขอ ๙ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อวิทยาลัยชุมชนไดขึ้นทะเบียนผูนั้นเปน
นักศึกษาแลว
ขอ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนติดตอกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการศึกษาจะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบการลาพักการศึกษา
(๑) กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศที่วิทยาลัยชุมชน
กําหนด
(๒) การลงทะเบียนเรียน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ หลักสูตร สาขาวิชา และรายวิชา โดย
ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(๓) การลงทะเบี ย นเรี ย นในแต ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ในระบบไตรภาค นั ก ศึ ก ษาจะต อ ง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต ยกเวนในภาคการศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา แตไมเกิน ๑๒ หนวยกิต
และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต สําหรับผูที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๔) ในกรณีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคหรือจตุรภาคใหเปนไปตามที่สภาวิทยาลัยชุมชน
กําหนด
(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต

ขอบังคับวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา

หนา ๓

(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกินตามที่กําหนดไว วิทยาลัยชุมชนจะยกเลิกคะแนนและจํานวน
หนวยกิตสูงสุดออกตามลําดับ
(๗) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด ในกรณีลงทะเบียนเรียน
ชากวากําหนดใหดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันครบกําหนดการลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นจะพน
สภาพการเปนนักศึกษา
(๘) ในกรณีที่มีความจําเปนตองเรียนรายวิชาที่ปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมผูเรียน วิทยาลัย
ชุมชนอาจกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่กําหนด กอนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของวิทยาลัยชุมชน
(๙) รายวิชาใดที่กําหนดใหมีรายวิชาบังคับกอน นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาบังคับกอนแลว
จึงจะลงทะเบียนรายวิชานั้นได
(๑๐) รายวิชาใดที่เคยไดรับระดับคะแนน C หรือสูงกวา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
อีกไมได
(๑๑) รายวิชาใดที่ไดรับระดับคะแนน F นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําจนกวาจะไดรับระดับ
คะแนนที่สูงกวา ถารายวิชานั้นเปนวิชาเลือก อาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได
(๑๒) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อการเพิ่มพูนความรูได โดยอาจารย
ผูสอนรายวิชานั้น ๆ อนุญาต และนักศึกษาตองยื่นหลักฐานตอวิทยาลัยชุมชนกอนการลงทะเบียน ทั้งนี้
นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลัยชุมชน และนักศึกษาจะไดรับระดับผล
การเรียนเปนอักษร Au
(๑๓) นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนไดจะตองไมมีหนี้สินกับทางวิทยาลัยชุมชน และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(๑๔) นั ก ศึ ก ษาจะต อ งตรวจสอบสภาพการศึ ก ษาของตัว เองก อ นการลงทะเบีย นเรี ย นทุ ก ครั้ ง
นักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว
จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน
(๑๕) รายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๖ คน วิทยาลัยชุมชนมีอํานาจในการสั่งให
เปดหรือปดการสอนในรายวิชานั้น ๆได ในกรณีที่ปดรายวิชานั้น จะคืนคาธรรมเนียมการศึกษาใหยกเวนกรณี
ชําระเงินคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย
ขอ ๑๑ การขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนและขอถอนรายวิชา
(๑) การขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนและขอถอนรายวิชา ใหดําเนินการภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ
(๒) การขอถอนรายวิชาบางรายวิชา ภายหลัง ๑๕ วัน แตไมเกิน ๗๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาค
การศึกษาปกติ รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไดรับอักษร W
(๓) การขอถอนรายวิชาภายหลัง ๗๕ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ จะกระทํามิได
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(๔) การขอเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง นักศึกษาจะตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
ถารายวิชาที่ขอเปลี่ยนมีจํานวนเงินคาลงทะเบียนเรียนรวมกันมากกวาผลรวมของจํานวนเงินคาลงทะเบียน
เรียนของรายวิชาเดิม
หมวด ๒
คาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๒ คาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบของ
วิทยาลัยชุมชน โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยชุมชน
หมวด ๓
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๓ นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลา เรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาควิชานั้น ๆ
การวัดและประเมินผลใหเปนไปตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
ขอ ๑๔ ระบบการใหระดับคะแนนและคาระดับคะแนน
ผลการเรียน เปนสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสามารถวัดไดจากการสอบ
ขอเขียนและหรือการปฏิบัติงาน และหรือผลงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยประจําวิชา แลวประเมิน
เปนระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนใหรายงานทั้งระดับคะแนน และคาระดับคะแนน
การประเมินผลการศึกษา ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน ๘ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมาก (very good)
ดี (good)
คอนขางดี (above average)
พอใช (average)
ออน (below average)
ออนมาก (poor)
ตก (fail)

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐
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ระดับคะแนนที่ไมมีคาระดับคะแนน
S ผลการเรียนอยูในระดับพอใจ

(Satisfactory)

U ผลการเรียนอยูในระดับไมพอใจ

(Unsatisfactory)

P ผลการเรียนอยูในระดับผาน

(Passed)

W ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน

(Withdrawal)

I ผลการเรียนที่ไมสมบูรณ

(Incomplete)

Au การรวมฟงไมมีการประเมินผลไมนับหนวยกิตเพื่อการจบหลักสูตร
ระดับผลการเรียน S และ U ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับจํานวนหนวยกิตและนําไปหาคาผลการ
เรียนเฉลี่ย
ระดับผลการเรียน P

ใชสําหรับรายวิชาที่มีการเทียบยกเวนใหนับหนวยกิตในการขอจบ

การศึกษาแตไมนําจํานวนหนวยกิตไปรวมหาคาระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับผลการเรียน I

ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จกอนการสอบปลายภาคของภาคการศึกษา

ปกติถัดไป หากพนกําหนดจะปรับเปนระดับคะแนน F
การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ใหคิดจากคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบไดและรายวิชาที่สอบตกยกเวนรายวิชาที่ไดรับอนุญาตใหเรียนซ้ํา ใหคิด
คาระดับคะแนนจากรายวิชาครั้งสุดทาย
ขอ ๑๕ การเทียบโอนรายวิชาและการยายสาขาวิชาใหเปนไปตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
ขอ ๑๖ การฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ
(๑) นักศึกษาจะตองรับการการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ ตามที่ระบุไวในหลักสูตร ถา
ผูใดปฏิบัติงานไมครบถวนใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามความตองการแหงหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
(๒) ในระหว า งการฝ ก งานหรื อ ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งประพฤติ ต นและ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวิทยาลัยชุมชนและหนวยงานที่เขารับการฝก หากฝาฝน ผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยหรือ
บุคคล จากภายนอกอาจพิจารณาสงตัวกลับ และใหถือวาการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพนั้นไม
สมบูรณ ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ
(๓) เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานการการ
ฝกงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพ ในหัวขอตามที่สาขาวิชากําหนด
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หนา ๖

หมวด ๔
สถานภาพนักศึกษา
ขอ ๑๗ สถานภาพนักศึกษา
๑๗.๑ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) ตาย
(๒) ไดรับอนุมัติใหลาออกจากวิทยาลัยชุมชน
(๓) ขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดในขอ ๗
(๔) สําเร็จการศึกษา
(๕) ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(๖) ไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(๗) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อเรียนมาแลวครบหนึ่งปการศึกษา
(๘) ไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕ ภายหลังภาคการศึกษาแรก ของป
การศึกษาที่สองเปนตนไป
(๙) ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหไลออกหรือใหออก
(๑๐) ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท
๑๗.๒ ผูที่มีสถานภาพนักศึกษาจะมีบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนหลักฐานเพื่อประกอบการใชสิทธิ
ตาง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในวิทยาลัยชุมชน
๑๗.๓ การลา ใหเปนไปตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
หมวด ๕
เกณฑการสําเร็จการศึกษาและใหรับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนจะระงับอนุปริญญา ใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ใหแกนักศึกษา
หากนักศึกษาคางชําระหนี้สินที่มีตอวิทยาลัยชุมชน ถึงแมจะไดมีการประกาศผลการเรียนไปแลวก็ตาม
ขอ ๑๘ การขอรับและอนุมัติอนุปริญญา
(๑) นักศึกษาที่จะมีสิทธิขอรับอนุปริญญา จะตองมีเวลาศึกษาตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด พรอม
ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนและสอบผาน โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต ๒.๐๐
ขึ้นไป และตองจัดทําสารนิพนธตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนดใหเสร็จสมบูรณ
(๒) ให นั ก ศึ ก ษายื่ น คํ า ร อ งแสดงความจํ า นงคาดว า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต อ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
(๓) นั ก ศึ ก ษาจะต อ งชํ า ระหนี้ สิ น ทั้ ง หมดที่ มี ต อ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ให เ รี ย บร อ ยเสร็ จ สิ้ น ก อ น
จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับอนุปริญญา
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หนา ๗

หมวด ๖
อาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๑๙ บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากวิทยาลัยชุมชนใหมีบทบาทและหนาที่ดังนี้
(๑) คํ า แนะนํ า และทํ า แผนการศึก ษาของนั ก ศึ ก ษาร ว มกั บนั ก ศึก ษาให ถู ก ตอ งตามหลัก สูต รที่
กําหนดไว
(๒) ให คํ า แนะนํ า แก นั ก ศึ ก ษาในการลงทะเบี ย นเรี ย น การเพิ่ ม รายวิ ช า การถอนและการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชา
(๓) แนะนําวิธีเรียน ใหคําปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
(๔) พิจารณาคํารองตาง ๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชน
กําหนด
(๕) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูและการศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน
(๖) รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
หมวด ๗
การประกันคุณภาพการศึกษา
ขอ ๒๐ ใหวิทยาลัยชุมชนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๑ ในระหวางที่ยังไมไดออก ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดเพื่อ
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหนํา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาระดับ
อนุปริญญาที่มีผลใชบังคับอยูกอนหรือในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดมี
การออก ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือหลักเกณฑตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงนาม .........................
(นายจรูญ คํานวนตา)
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

