
 

 

สัญญาการเปนนักเรียน 

1. สัญญา 

เม่ือคุณยอมรับขอเสนอของสถานที่ คุณจะตองทําสัญญากับ Frisby College (“วิทยาลัย”) ซ่ึงประกอบไปดวยสิทธิและ

ขอตกลงที่ เ ก่ียวกับการศึกษาในหลักสูตรของคุณจากทั้งสองฝง (“สัญญา”) โดยสัญญาฉบับน้ีจะมีอายุตลอดระยะเวลา 

ที่คุณลงทะเบียนเปนนักเรียนกับวิทยาลัย รวมถึงระยะเวลาที่ใชในการศึกษาหรือทํางานจากระยะไกลอันเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร 

อีกดวย 

จดหมายตอบรับของคุณจะมีขอมูลเฉพาะเก่ียวกับขอเสนอที่เรามอบใหกับคุณ แตไมเพียงแคน้ัน หลักสูตรที่คุณเลือกน้ัน

ยังนําเสนอสถานที่ คาธรรมเนียม ระยะเวลาภายในหลักสูตร รายละเอียดเฉพาะตางๆ สําหรับหลักสูตรและขอเสนอของคุณ 

ขอกําหนดและเง่ือนไขในที่น้ีคือขอตกลงระหวางคุณและวิทยาลัย โดยรวมถึงศูนยการศึกษานานาชาติของเราดวย 

วิทยาลัย 

บริษัท Frisby College จํากัด จดทะเบียนโดย The UK Register of Learning Providers หมายเลขการจดทะเบียน 

UKPRN 10039758 

30 Regent Street, Great Yarmouth, Norfolk NR30 1RR, England  

ที่อยูที่จดทะเบียนในประเทศไทยของเราคือ 19/91 หมู  8 หมูบานเหรียญเนเชอรัลโฮม  อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12120 

2. ความรับผิดชอบของวิทยาลัย 

ความรับผิดชอบของวิทยา ลัยตอคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรและกฎหมาย 

ของราชอาณาจักรไทยที่เก่ียวของกับคุณในฐานะนักเรียนและการสงมอบหลักสูตรของคุณ ไดแก มาตรฐานการรับประกันคุณภาพ

และการปองกันขอมูล โดยหนาที่ของเราคือการดูแลคุณในขณะที่กําลังศึกษาหลักสูตรน้ีและใหความม่ันใจวาคุณจะสามารถคนหา

ขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับส่ิงตอไปน้ีไดอยางงายดาย 

• วิทยาลัย 

• หลักสูตรของคุณ 

• วิธีการยกประเด็นของปญหาที่กังวลและรองเรียนเม่ือคุณเปนนักเรียน 

ในระหวางระยะเวลาของสัญญาฉบับน้ี วิทยาลัยมีความเห็นชอบที่จะมอบบริการตางๆ ใหกับคุณดังตอไปน้ี 
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• การสอน อันเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรของคุณ 

• การควบคมุดูแล และ/หรือการสอนทางวิชาการตามความเหมาะสม 

• การประเมิน ตามที่ระบุในขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในหลักสูตร 

• ขอเสนอแนะการประเมิน ตามที่ระบุในขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในหลักสูตร 

2.1 ความรับผิดชอบ 

วิทยาลัยจะรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณ หากเราไมสามารถปฏิบัติตามภาระหนาที่

ของเราภายใตสัญญาฉบับน้ีไดตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผล หรือฝาฝนหนาที่ที่เก่ียวของใดๆ ที่เรามีตอคุณตามกฎหมาย และเราจะ

ไมรับผิดชอบสําหรับเหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของเรา ซ่ึงไมสามารถคาดการณหรือปองกันได 

2.2 เหตุการณที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของเรา 

อาจมีสถานการณบางอยางที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของวิทยาลัย ซ่ึงสงผลกระทบตอหลักสูตรการเรียนของคุณ 

สถานการณดังกลาว อาจรวมถึงสถานการณดังตอไปน้ี 

• สภาพอากาศเลวราย เพลิงไหม อุทกภัย เหตุสุดวิสัย การกอการราย การโจมตีทางคอมพิวเตอร การกอความไมสงบ 

ความไมสงบทางการเมือง ขอจํากัดของรัฐบาล และขอจํากัดทางการเดินทาง 

• การดําเนินการทางการเมือง (รวมถึงส่ิงที่อาจเก่ียวของกับเจาหนาที่ของวิทยาลัย) 

• โทรคมนาคมหรือไฟฟาขัดของ 

• สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการ ตัวอยางเชน การแพรกระจายของโรคที่รายแรงหรือการระบาดใหญทั่วโลก 

• ในกรณีที่หลักสูตรมีนักเรียนไมถึงจํานวนขั้นต่ําของจํานวนนักเรียนที่ตองการ เพื่อใหแนใจวานักเรียนจะไดรับ

ประสบการณทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.3 การเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาของคุณ 

ขอเสนอของคุณในการศึกษาที่วิทยาลัยจะยึดตามขอมูลลาสุดเก่ียวกับหลักสูตร อันปรากฏอยูบนเว็บไซตและส่ือการเรียน

การสอนของวิทยาลัย ขอมูลที่อยูในส่ิงพิมพตางๆ เชน หนังสือช้ีชวน ใบปลิว และ/หรือหนังสือคูมือวิทยาลัย มีความถูกตองในเวลา

ที่ทําการเผยแพรน้ันๆ อยางไรก็ตาม หลักสูตรของคุณอาจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผานไป เพื่อใหแนใจวาหลักสูตรจะไดรับ

มาตรฐานการรับประกันคุณภาพของเรา ขอกําหนดใหมๆ ของหนวยงานรับรอง และกฎหมายที่ไดรับการปรับปรุงใหม 

อยางตอเน่ือง 

2.4 ขั้นตอนการรองเรียนของนักเรียน 

ขั้นตอนการรองเรียนของนักเรียนของวิทยาลัยถูกออกแบบมาใหครอบคลุมประเภทของการรองเรียนดังตอไปน้ี 

• ความลมเหลวในการใหบริการของวิทยาลัย ทั้งทางวิชาการหรือที่ไมใชวิชาการ 

• ขอมูลที่ผิดพลาดเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา 

• การสอนหรือการดูแลที่ไมดี 

• ส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ 

• ความกังวลเก่ียวกับความเทาเทียมและความหลากหลาย และ/หรือการใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน 
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หากคุณไมมีความสุขกับประสบการณหรือบริการที่คุณไดรับ คุณสามารถทําการปรึกษากับหัวหนาโปรแกรม/หลักสูตร

ของคุณไดโดยตรง 

2.5 ขั้นตอนการอุทธรณทางวิชาการ 

คุณมีสิทธิในการอุทธรณตอการตัด สินใจทางวิชาการและคําแนะนําจากคณะผูประเ มินของวิทยาลัยที่ มีผล 

ตอความกาวหนาทางวิชาการของคุณ 

การอุทธรณสามารถกระทําไดกับการตัดสินใจดังตอไปน้ี 

• ผลการประเมินอยางเปนทางการ 

• การตัดสินใจที่เปนผลตอเน่ืองจากการลมเหลวทางวิชาการ (ตัวอยางเชน การยกเลิกสัญญา) 

การอุทธรณไมสามารถกระทําไดกับการตัดสินใจดังตอไปน้ี 

• การตัดสินทางวิชาการของหนวยงานรับรอง และ/หรือหนวยงานที่ใหคุณวุฒิ 

เพื่อมอบระบบการประเมินคุณภาพสูง การประเมินทั้งหมดจะถูกใหคะแนนครั้งที่สอง ยกตัวอยางเชน การใหคะแนน 

โดยมีผูประเมินอิสระจํานวนสองคน ถาผูใหคะแนนทั้งสองไมสามารถตกลงคะแนนกันได ผูใหคะแนนคนที่สาม (ผูตัดสิน)  

จะถูกนําเขามาในการตัดสินใจ ผลลัพธของระบบการใหคะแนนที่แข็งแกรงน้ีก็คือไมมีการอุทธรณใดสามารถกระทําตอการตัดสิน

ทางวิชาการน้ีได การอุทธรณทางวิชาการสามารถกระทําไดกับกระบวนการทางวิชาการเทาน้ัน 

2.6 ประกาศเก่ียวกับการใหบริการการส่ือสารและการติดตอ 

การส่ือสารหลักระหวางวิทยาลัยและนักเรียนคือการส่ือสารผานทางอีเมลลที่สงไปยังบัญชีอีเมลลที่คุณลงทะเบียนไว ซ่ึง

เปนความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบวาขอมูลสวนตัวและขอมูลการติดตอทั้งหมดน้ันถูกตอง และบัญชีอีเมลลของคุณน้ัน

ไดรับการตรวจสอบการแจงเตือนเปนประจํา 

3. การสนับสนุนทางวิชาการ 

3.1 ชุดแนะนํา 

 ชุดแนะนําถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลทั้งหมดที่จําเปนสําหรับหลักสูตรแกคุณ ขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวของกับการศึกษา 

และการบริหารจะถูกระบุไวในชุดแนะนํา โดยมันจะชวยใหคุณเขาใจในส่ิงตอไปน้ี 

• รายละเอียดทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตร 

• หัวขอหรือธีมในแตละหนวย 

• งานที่ไดรับมอบหมายและการประเมิน 

• การกล่ันกรองการสอบ 

3.2 การบรรยาย 

การบรรยายเปนหน่ึงในวิธีการที่สําคัญที่สุดในการสงมอบหลักสูตรของคุณ การบรรยายจะดําเนินการตามเวลาจริง 

ทั้งแบบตัวตอตัวหรือผานซอฟตแวรวิดีโอ/เสียง การบรรยายจะทําใหคุณคุนเคยกับทุกหัวขอในวิชาน้ันและคุณจะถูกสนุบสนุนให 

เขารวมในการสนทนาเพื่อช้ีแจงปญหาที่คุณไมเขาใจ การบรรยายน้ันเปนการใหความรูในรายวิชาน้ันๆ แกคุณ ดังน้ันคุณจึงสามารถ

ตระเตรียมโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 
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เอกสารประกอบการบรรยายถูกออกแบบมาเพื่อใหแนวทางช้ีแนะสําหรับการศึกษาในหัวขอน้ันๆ ครูผูสอนในหลักสูตร

ของคุณจะแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อใหเขาใจหัวขอที่สอนไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณ 

ไดศึกษาการอานที่แนะนํา ซ่ึงอยูดานบนของเอกสารประกอบการบรรยายทั้งหมดแลว 

3.4 รายการ คูมือการอานที่จําเปนและการอานเพิ่มเติม 

มีแหลงขอมูลมากมายใหบริการแกคุณในระหวางหลักสูตร โดยคุณจะไดรับการแนะนําใหอานและมุงเนนไปยังรายการ

การอานที่จําเปน และจะมีการแนะนําการอานเพิ่มเติมเพื่อชวยใหคุณไดเรียนรูเพิ่มเติมและพัฒนาความรูความเขาใจในหัวขอ 

ที่จําเปนอีกดวย 

3.5 การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

นอกจากความรูที่ศึกษาผานการบรรยายแลว คุณตองเขาใจวิธีการนําเสนอโครงงานและงานที่ ไดรับมอบหมาย 

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหตรงตามเกณฑการประเมิน แมวาคุณจะมีความเขาใจในหัวขออยางถองแท คุณก็อาจจะทํารายงาน 

ที่เปนเรียงความไดไมดี หากคุณไมรูวิธีการจัดโครงสรางเน้ือหาอยางมีประสิทธิภาพหรือเพื่อความพึงพอใจของผูคุมสอบ 

การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการจะใหเวลาคุณในการทําโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมายดวยการสนับสนุน

และการส่ือสารจากหัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอนของคุณตามเวลาจริง (Real-time) โดยชวงเวลาน้ีควรถูกใชเพื่อนําเสนอแผนการ

และแนวคิด และเพื่อถามคําถามที่เก่ียวของกับการศึกษาอิสระของคุณ 

3.6 การสอบจําลอง 

วิทยาลัยมุงม่ันที่จะสรางความม่ันใจในมาตรฐานการรับประกันคุณภาพใหกับทุกหลักสูตรที่มีการเปดสอน และน่ีจึงเปน

เหตุผลวาทําไมหลักสูตรตางๆ จึงอาจมีการสอบจําลองรวมอยูดวย คุณตองผานการสอบจําลองใดๆ ที่กําหนดกอนจึงจะสามารถทํา

การสอบครั้งสุดทายได 

3.7 การศึกษาอิสระ 

 การศึกษาอิสระเปนอีกสวนหน่ึงที่สําคัญในหลักสูตรของคุณ และเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับคุณในการสําเร็จการศึกษา  

คุณจะตองทําการศึกษาตามจํานวนขั้นต่ําของการศึกษาอิสระในแตละสัปดาห ซ่ึงถูกกํากับโดยหัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอนของคุณ 

โดยชวงเวลาน้ีควรถูกใชสําหรับการทําโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย การอานที่จําเปนและการอานเพิ่มเติม และงานวิจัยของ

คุณ 

3.8 ขอเสนอแนะทางวิชาการ 

 ขอเสนอแนะทางวิชาการจะทําใหม่ันใจวาคุณสามารถพฒันาความรูและมาตรฐานของงานที่คุณสรางสําหรับการประเมิน

ไดอยางตอเน่ือง หัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอนของคุณจะใหขอเสนอแนะอยางสมํ่าเสมอตลอดทั้งหลักสูตร และเปนส่ิงสําคัญมากที่

คุณจะตองปฏิบัติตามแนวทางและคําแนะนําเหลาน้ี โดยขอเสนอแนะจะใหรายละเอียดเก่ียวกับจุดแข็งและจุดออนในโครงงาน 

และงานที่ไดรับมอบหมายของคุณ นอกจากน้ียังชวยระบุวาคุณควรทําการปรับปรุงตามเกณฑการประเมินอยางไรอีกดวย 

3.9 ช้ันเรียนทบทวนพิเศษ 

 เราเขาใจวาอาจมีนักเรียนบางคนตามโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมายไมทันบางเปนครั้งคราว เน่ืองจากปญหา 

ที่ไมคาดคดิ การอํานวยความสะดวกในสภาพแวดลอมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองน้ัน

เปนส่ิงที่สําคัญสําหรับวิทยาลัย อยางไรก็ตาม คุณจะตองสรางโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกัน เพื่อใหม่ันใจวา
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คุณจะสําเร็จหลักสูตรภายในกรอบเวลาเปาหมาย โดยช้ันเรียนทบทวนพิเศษจะใหเวลาพิเศษแกคุณในการติดตามงาน 

ดวยการสนับสนุนจากหัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอนของคุณ หากคุณตองการ 

3.10 การสนับสนุนดานภาษาอังกฤษ 

 วุฒิการศึกษานานาชาติของวิทยาลัยมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด คุณจึงตองมีความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษในระดับที่ถูกตอง เพื่อใหไดรับความเขาใจและประโยชนจากหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิอยางเต็มที่ เม่ือดําเนินการ

หลักสูตร คุณอาจพบวาระดับภาษาอังกฤษที่ใชในการหารือเก่ียวกับหัวขอและการทํางานน้ันคอนขางยาก และอาจตองการ 

การสนับสนุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณในขณะที่ทําการศึกษาหลักสูตร ซ่ึงวิทยาลัยมีการเปดสอนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบที่สามารถศึกษารวมกับหลักสูตรของคุณได อยางไรก็ตาม คุณตองทําความเขาใจวาเวลาเรียน

สําหรับหลักสูตรเพิ่มเติมน้ันจะตองทํานอกเหนือจากเวลาเรียนที่คาดหวังในการสําเร็จหลักสูตรของคุณ โดยคาธรรมเนียมสําหรับ

หลักสูตรภาษาอังกฤษจะไมรวมอยูในคาธรรมเนียมที่คุณชําระสําหรับหลักสูตรหลัก 

3.11 การสอบและการประเมิน 

 การสอบใดๆ จะถูกจัดขึ้นโดยหนวยงานที่ใหคุณวุฒิในขั้นตอนการสมัครเขาเรียนของวิทยาลัย คุณจําเปนตองปรึกษา 

ผูประสานงานหลักสูตรของคุณอยางละเอียดเก่ียวกับการสอบใดๆ และทําตามขอกําหนดตางๆ ทันที หากไดรับการรองขอ 

จากวิทยาลัย 

3.12 หัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอน 

 หัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอน มีหนาที่รับผิดชอบสําหรับการเตรียมพรอมและสงมอบหลักสูตรการศึกษาในแตละหนวย 

 หัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอนจะแนะนําคุณสู วิชาเรียนโดยใชประมวลการสอน (Syllabus)  หากคุณมีปญหา 

หรือความกังวลใดๆ เก่ียวกับการศึกษา คุณสามารถปรึกษาครูผูสอนหลักสูตรของคุณไดโดยไมตองลังเล 

3.13 อาจารยที่ปรึกษา 

 ในฐานะของนักเรียนในหลักสูตร คุณจะไดรับอาจารยที่ปรึกษาจากการจัดสรรโดยวิทยาลัย อาจารยที่ปรึกษาจะชวย

รักษาความสนใจในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาทางดานวิชาการของคุณตลอดอาชีพการศึกษาของคุณ โดยคุณสามารถปรึกษา

เรื่องที่เก่ียวกับการศึกษากับพวกเขาได 

3.14 หัวหนาโปรแกรม/หลักสูตร 

 มีหัวหนาโปรแกรม/หลักสูตรสําหรับแตละหลักสูตร ซ่ึงถูกบริหารโดยวิทยาลัย หัวหนาโปรแกรม/หลักสูตรจะเก่ียวของกับ

การจัดการโดยรวมของกิจการดานวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของและทําหนาที่เปนหัวหนาหลักสูตร พวกเขามีหนาที่รับผิดชอบใน

การทําใหแนใจวาแผนการสอนและกิจกรรมการปฏิบัติน้ันมีความเก่ียวของและเหมาะสม พวกเขาจะดําเนินการสํารวจการสอน  

ซ่ึงถูกรองขอจากหัวหนางานวิชาการหรือเปนสวนหน่ึงในนโยบายการสํารวจของวิทยาลัยในการใหขอเสนอแนะและนําไปสูคุณภาพ

การสอนที่จําเปนตองปรับปรุง และแนะนํากิจกรรมการพัฒนา ฯลฯ คุณสามารถปรึกษาหัวหนาโปรแกรม/หลักสูตรในเรื่อง 

ที่เก่ียวกับการศึกษาได อยางไรก็ตาม คุณตองทําการนัดหมายกับพวกเขาลวงหนาผานทางหัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอนเสียกอน 

3.15 ผูจัดการประจําประเทศ 

 ผูจัดการประจําประเทศ จะเปนผู นําวิทยาลัยในการพัฒนาและสนับสนุนการรับประกันคุณภาพทางการศึกษา  

และปรับปรุงกลยุทธและขั้นตอนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขามีหนาที่รับผิดชอบในการทําใหแนใจวาการดําเนินการ 

ทางการศึกษาของวิทยาลัยน้ันเปนไปอยางราบรื่น อีกทั้งพวกเขายังมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการใหคําแนะนําและสนับสนุน 
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การพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัย คุณสามารถปรึกษาผูจัดการประจําประเทศในเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

ถาคุณมีปญหาที่รายแรงในการสรางความกาวหนา อยางไรก็ตาม คุณจําเปนตองนัดหมายกับพวกเขาลวงหนาผานทางหัวหนา

โมดูล/อาจารยผูสอนของคุณ 

4. สิทธิและความรับผิดชอบของคุณในฐานะนักเรียน 

4.1 สิทธิของคุณในฐานะนักเรียนมีดังตอไปน้ี 

• รายละเอียดที่ชัดเจนของโปรแกรมและตัวเลือกโมดูลที่พรอมใหคุณใชงานในหลักสูตร 

• ขอมูลเก่ียวกับบริการสนับสนุนที่มีใหในขณะที่ศึกษาอยูในวิทยาลัย 

• กระบวนการที่ชัดเจนสําหรับขอเสนอแนะเก่ียวกับความคืบหนาของโปรแกรมของคุณ 

• สิทธิในการเพิกถอน ตามรายละเอียดภายในสัญญาฉบบัน้ี 

4.2 เง่ือนไขของสัญญาที่คุณจะตองปฏิบัติ 

• เขารวมโปรแกรมและมีสวนรวมในการศึกษาของคุณ ไมวาจะในสภาพแวดลอมการสอนอยางเปนทางการ การทํางาน

กลุมกับเพื่อนรวมช้ันหรือในการศึกษาดวยตนเอง 

• คณุจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎของการปฏิบัติ และนโยบายและระเบียบการที่บังคับใชกับคุณในฐานะ

นักเรียน 

• ชําระยอดคงเหลือทั้งหมดใหตรงเวลา 

• ปฏบิัติตามขอตกลงในการเขาเมืองตางๆ หากมีการบังคับ 

• รักษาสภาพแวดลอมการศึกษาในเชิงบวกและประพฤติตนดวยความเหมาะสม ไมของเก่ียวกับการลวงละเมิดทางเพศ 

เช้ือชาติ หรือการลวงละเมิดอ่ืนๆ หรือการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายตอบุคคลใดๆ (ไมวาจะเปนนักเรียนหรือบุคลากร 

ของวิทยาลัยหรือไมก็ตาม) 

• แจงวิทยาลัยทันที หากมีสถานการณใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลงทะเบียนของคุณในฐานะนักเรียน เชน ความผิด

ทางอาญาหรือความบกพรองทางดานสุขภาพ 

• แจงวิทยาลัยทันที หากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใดๆ ที่คุณเคยใหไวเม่ือตอนสมัครหรือลงทะเบียน ยกตัวอยางเชน  

การเปล่ียนแปลงที่อยู การเปล่ียนแปลงขอมูลติดตอฉุกเฉิน ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบวาขอมูล

ทั้งหมดที่ใหมาน้ันเปนความจริง ถูกตอง ครบถวน และจะไมนําไปสูการเขาใจผิดกันเกิดขึ้น 

• แจงวิทยาลัยทันที หากมีเหตุการณใดๆ ที่ทําใหคุณเลือกที่จะยับยั้งและ/หรือถอนตัวออกจากหลักสูตรโดยสมัครใจ 

ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม 

การไมปฏิบัติตามเง่ือนไขเหลาอาจสงผลใหวิทยาลัยดําเนินการลงโทษคุณ ภายใตขอบังคับและ/หรือนโยบายทางวินัย 

ของวิทยาลัย โดยสัญญาระหวางคุณและวิทยาลัยอาจถูกยกเลิกไดในบางสถานการณ 

4.3 การยอมรับขอเสนอของคุณ 

 คุณตองยอมรับขอเสนอตามที่ระบุไวในจดหมายตอบรับของคุณและภายในระยะเวลาที่กําหนด 

วิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการแกไขหรือเพิกถอนขอเสนอในกรณีดังตอไปน้ี 

• ผูสมัครไมตรงตามเง่ือนไขขอเสนอในเรื่องของสถานที่ 

• วิทยาลัยสงสัยวาผูสมัครมีการใหขอมูลที่หลอกลวงหรือเปนเท็จ 
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• คุณไมยอมรับขอเสนอภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในจดหมายตอบรับ 

4.4 สิทธิในการเพิกถอนของคุณ 

 คุณไดรับอนุญาตใหถอนตัวออกจากหลักสูตรการศึกษาของคุณไดตลอดเวลาและดวยเหตุผลใดก็ตาม แตจดจําไววา 

คณุยังคงตองชําระคาธรรมเนียมหรือคาปรับคงเหลือใดๆ อยู ในการเพิกถอนจากหลักสูตรน้ัน สัญญาฉบับน้ีจะถูกยกเลิกและคุณ 

จะถูกปลดออกจากการเปนนักเรียนของวิทยาลัย 

4.5 คาธรรมเนียม 

 จดหมายตอบรับจะระบุรายละเอียดคาธรรมเนียมการเรียนที่ใชกับหลักสูตรของคุณ 

 คาธรรมเนียมจะขึ้นอยูกับวันที่เริ่มตนหลักสูตรที่แสดงในหนังสือตอบรับของคุณ การผัดผอนวันเริ่มตนใดๆ น้ัน 

อาจสงผลกระทบตอคาธรรมเนียมที่แสดงในหนังสือตอบรับ ซ่ึงคุณควรปรึกษาเรื่องน้ีกับทางวิทยาลัย 

 โปรดระวังวาคาธรรมเนียมการเรียนอาจมีการเพิ่มขึ้นในแตละปเน่ืองจากแรงกดดันเงินเฟอ คุณจะตองตรวจสอบ

คาธรรมเนียมการเรียนสําหรับหลักสูตรแตละระดับ ซ่ึงจะมีการแกไขเปนประจําทุกปและเผยแพรทางเว็บไซตของวิทยาลัย 

 คุณจะตองชําระคาธรรมเนียมการเรียนตามวันครบกําหนดชําระที่ระบุไวในจดหมายตอบรับ 

 คุณจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาคาธรรมเนียมการเรียนใดๆ และคาธรรมเนียมการสมัคร(ถามี) ถูกชําระ

เต็มจํานวนและตรงเวลา หากคุณไมติดตามของการชําระเงิน คุณอาจไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการในหลักสูตรตอไป 

หรืออาจถูกเพิกถอนบริการสนับสนุนบางอยาง และวิทยาลัยอาจดําเนินการทางกฎหมายกับคุณเพื่อเรียกคืนคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายใดๆ ที่ยังไมไดรับการชําระอีกดวย 

บทลงโทษ 

 หากคุณถอนตัวหรือยุติหลักสูตรหลังจากที่เริ่มดําเนินการไปแลว คุณจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาปรับทั้งหมด 

4.6 กฎและขอบังคับในการศึกษา 

 ในฐานะนักเรียนที่ไดรับการลงทะเบียนแลว คุณจะตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของวิทยาลัยในการศึกษา ซ่ึงเก่ียวของ

กับหลักสูตรการศึกษาของคุณ กฎเหลาน้ีจะถูกบังคับใชในขณะที่คุณลงทะเบียนเปนนักเรียนของวิทยาลัย รวมถึงศูนยการศึกษา

นานาชาตริะยะไกลของเราดวย 

5. ขอตกลงทางการศึกษา 

5.1 การเขารวมการบรรยาย 

 ตามนโยบายการเขารวมของวิทยาลัย นักเรียนจะตองเขาเรียนไมต่ํากวา 90% ของหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด 

1. หากนักเรียนขาดเรียนเปนจํานวน 3 (สาม) ครั้ง โดยที่ไมไดรับอนุญาต พวกเขาจะไดรับคําเตือนผานทางอีเมลล/โทรศัพท 

2. นักเรียนที่ขาดเรียนเปนจํานวน 6 (หก) ครั้ง จะมีการออกหนังสือเตือนวานักเรียนจะถูกไลออกจากวิทยาลัย หากพวกเขา

ขาดเรียนเปนจํานวน 10 (สิบ) ครั้ง 

3. หากนักเรียนขาดเรียนเปนจํานวน 10 (สิบ) ครั้ง พวกเขาจะโดนไลออกจากวิทยาลัย 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเขารวมของนักเรียน โปรดดูที่ ‘ขั้นตอนการบันทึกและตรวจสอบการเขารวม 

ของนักเรียน’ 
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5.2 การขาดสอนของครู 

 ส่ิงสําคัญที่คุณตองรูคือ หากการบรรยายถูกระงับเน่ืองจากการขาดสอนของครูผูสอน อันเปนผลจากสถานการณฉุกเฉิน 

เชน อุบัติเหตุ การเจ็บปวย ฯลฯ คุณจะไดรับการบรรยายชดเชยและจะไดรับการแจงเตอืนอยางเหมาะสม 

5.3 การตรงตอเวลา 

 วิทยาลัยเช่ือวาการมาสายน้ันไมเพียงแตสงผลเสียตอกระบวนการการศึกษาของผูที่มาสาย แตยังทําลายกระบวนการ

การศึกษาของคนทั้งกลุมอีกดวย นักเรียนสามารถถูกทําเครื่องหมายวาขาดเรียนได หากพวกเขามาถึงหลังจากเวลาเรียนเริ่มไปแลว

มากกวา 10 นาที หรือออกจากหองเรียนกอนเวลาเลิกเรียนมากกวา 10 นาท ีนักเรียนทุกคนจะตองเขารวมการบรรยาย สัมมนา

และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงถูกรวมอยูในหลักสูตร  

5.4 กาวไปขางหนากับการบรรยายของคุณ 

 คุณจะตองรักษาความสมํ่าเสมอในการเขารวมการบรรยาย คุณตองติดตามการบรรยายและเตรียมตัวสําหรับหัวขอน้ันๆ 

โดยอานการอานที่จําเปนและการอานที่แนะนําใหครบถวน หามคางโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมายเอาไวจนถึงนาทีสุดทาย  

ซ่ึงเปนส่ิงที่อันตรายมากสําหรับนักเรียน โปรดพยายามและหลีกเล่ียงทัศนคติทั้งหมดที่ทายที่สุดอาจเปนอันตรายตอชีวิตการศึกษา

ของคุณ 

กาวไปขางหนากับการบรรยายของคุณหมายถึงการทําตามขั้นตอนที่กําหนดไวดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งใจฟงการบรรยายและจดบันทึกการบรรยายทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 2 อานบันทึกของคุณเม่ือกลับถึงบาน 

ขั้นตอนที่ 3 ระบุจุดที่คุณไมเขาใจ 

ขั้นตอนที่ 4 มีสวนรวมในการบรรยายหรือสัมมนาครั้งถัดไป 

ขั้นตอนที่ 5 แกไขความเขาใจผิดของคุณในการสัมมนาหรือช้ันเรียนน้ัน 

ขั้นตอนที่ 6 เตรียมบันทึกเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจและการสอบที่ดีขึ้น 

5.5 การสงโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย 

 คุณตองสงโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมายทั้งหมดของคุณภายในระยะเวลาที่กําหนด หน่ึงในจุดประสงคหลัก 

ของงานที่ไดรับมอบหมายคือการประเมินความเขาใจของคุณในวิชาน้ันๆ อีกทั้งยังมีจุดประสงคทางปญญาอ่ืนๆ อีกดังน้ี 

• เพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ 

• เพื่อนําขอมูลที่หลากหลายมารองรับปญหาหรือประเด็นที่กําหนดให 

• เพื่อตอบสนองเชิงวิพากษและดวยความคิดของคุณเองในประเด็นน้ันๆ 

• เพื่อเลือกและใชขอมูลในการสนับสนุนขอโตแยง 

• เพื่อนําเสนอขอโตแยงน้ีไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย 

หากคุณไมสามารถสงงานที่ไดรับมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจสงผลใหความคืบหนาในการประเมิน 

ครั้งสุดทายน้ันเปนไปอยางไมเปนที่นาพอใจนัก 

5.6 ความกาวหนาทางวิชาการ 
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 คุณจะตองมีความกาวหนาที่สําคัญโดยรวมในการบรรลุเปาหมาย เพิ่มโอกาสในการทํางานของคุณและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของวิทยาลัยและหนวยงานที่ใหคุณวุฒิ คุณไดรับการอนุญาตใหดําเนินการตามหลักสูตรการศึกษาที่ไดรับการรับรอง

เฉพาะในกรณีที่คุณรักษาความกาวหนาอันเปนที่นาพึงพอใจเอาไวได ซ่ึงเห็นไดจากการเขาเรียนและผลลัพธอันเปนที่นาพึงพอใจ

ของโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย หากความกาวหนาของคุณไมเปนที่นาพึงพอใจ คุณจะไดรับการดูแลและการสนับสนุน 

เปนพิเศษ รวมถึงมาตรการแกไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวของเพื่อชวยใหคุณกาวหนา ในขณะเดียวกันน้ัน คุณจะไดรับการตักเตือนเก่ียวกับ

ผลลัพธที่คุณอาจจะตองเจอเน่ืองจากความกาวหนาที่ ไม เปนที่นาพึงพอใจของคุณ หากคุณยังคงมีความกาวหนาที่ ไม เปน 

ที่นาพึงพอใจอยางตอเน่ืองหลังจากดําเนินการตามมาตรการแกไขของเราภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว คุณอาจถูกปลด 

ออกจากหลักสูตรในที่สุด 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการสามารถพบไดในนโยบายและกระบวนการของวิทยาลัยในการติดตาม

และรายงานความกาวหนาของนักเรียน คุณจะถูกสนับสนุนใหติดตอกับหัวหนาโมดูล/อาจารยผูสอนที่จะสามารถใหความชวยเหลือ

ได หากคุณมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการ หากความกาวหนาในชวงตนและชวงกลางของหลักสูตรของคุณ 

ไมเปนที่นาพึงพอใจ คุณจะไดรับจดหมายเตือนฉบับที่ 1 หากคุณลมเหลวในการติดตามชวงทายของหลักสูตร คุณจะไดรับ 

จดหมายเตือนฉบับที่ 2 หากคุณลมเหลวในการประเมินครั้งสุดทายของหนวยงานที่ ใหคุณวุฒิ คุณจะไดรับจดหมายเตือน 

ครั้งสุดทาย และหากคุณลมเหลวในการสงการประเมินขั้นสุดทายของหนวยงานที่ใหคุณวุฒิอีกครั้ง คุณจะถูกปลดออกจากหลักสูตร

โดยทนัที 

5.7 การทําซํ้า 

 คุณถูกคาดหวังวาจะเรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยยึดตามวันที่เริ่มตนและส้ินสุดหลักสูตรที่ไดรับ 

การแนะนําจากวิทยาลัย นักเรียนแตละคนก็ถูกคาดหวังวาพวกเขาจะผานการประเมินโครงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย 

ตามที่หนวยงานที่ ใหคุณวุฒิกําหนดเชนกัน หากคุณไมสามารถสําเร็จหลักสูตรและผานการประเมินได คุณจะตองชําระ

คาธรรมเนียมเพิ่มเติมใหกับวิทยาลัยและหนวยงานที่ใหคุณวุฒิในการสงการประเมินอีกครั้งตามแนวทางเฉพาะของพวกเขา โดย

นักเรียนของวิทยาลัยจะไดรับการอนุญาตใหทําการสงอีกครั้งหรือทําซํ้าในสวนใดๆ ของหลักสูตรถึงสองครั้งตอหน่ึงโมดูล 

5.8 การบรรเทาสถานการณ 

 เห็นไดชัดวามีบางสถานการณที่สงผลกระทบตอการศึกษาของนักเรียน โปรดคนหาสถานการณที่ไดรับการพิจารณา 

ในการบรรเทาในรายการดังตอไปน้ี 

• การเจ็บปวยที่รุนแรง 

• อุบัติเหตุฉับพลัน 

• การเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุของผูปกครอง 

• การเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุของพี่นองหรือญาติสนิท 

หากคุณประสบกับเหตุการณดังที่กลาวมาขางตนน้ี คุณตองแจงใหครูผูสอนของคุณทราบโดยทันที โดยคุณจะไดรับ 

การแนะนําใหทําการแจงเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันโดยอัตโนมัติวาคุณจะไดรับการพิจารณา เน่ืองจาก

แตละกรณีจะไดรับการจัดการเปนรายบุคคลและตามที่เห็นสมควร 

6. ความประพฤติ 

คณุจะถูกคาดหวังใหปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบในที่ตั้งของวิทยาลัย รวมถึงที่ศูนยการศึกษานานาชาติของเราดวย 

การประพฤติผิดอาจสงผลใหคุณถูกปลดออกจากวิทยาลัย ซ่ึงในกรณีเชนน้ีจะไมมีการคืนเงินคาธรรมเนียมและจะตองชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาทีย่ังมีการคางชําระอยูอีกดวย 
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6.1 ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

เม่ือลงนามในสัญญาฉบับน้ี คุณจะตองยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ หากพฤติกรรมการเขาเรียนหรือมาตรฐาน 

ทางการศึกษาของคุณต่ํากวามาตรฐานที่หลักจรรยาบรรณตองการ และไมไดรับการแกไขโดยการพูดคุยและเจรจา 

อยางไมเปนทางการ เม่ือน้ันอาจมีการลงโทษทางวินัยกับคุณ 

ขั้นตอนการลงโทษทางวินัยเปนกระบวนการที่เปนทางการ ซ่ึงใชกับผูเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนกับวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม

สองประเภทที่อาจมีการตองโทษทางวินัย ไดแก 

6.2 การประพฤติผิดทั่วไป 

การประพฤติ ผิด น้ีครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียน เชน การฝาฝนขอบังคับในที่ตั้ง วิทยาลัยดานสุขภาพ 

และความปลอดภัย ตกอยูภายใตอิทธิพลของการดื่มของมึนเมาหรือยาเสพติด การกล่ันแกลงและคุกคามผูอ่ืน หรือการพกพาอาวุธ 

อีกทั้งยังรวมถึงการใชส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณของวิทยาลัยในทางที่ผิด หรือการกระทําหรือเหตุการณอ่ืนใดที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับตัวอยางขางตน 

6.3 การประพฤติผิดทางวิชาการ 

การประพฤติผิดน้ีครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียนที่เก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาของพวกเขา เชน การคัดลอก 

หรือทําซํ้า การคัดลอกผลงาน การสมรูรวมคิด การโกง เปนตน หรือการกระทําหรือเหตุการณอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึง 

กับตัวอยางขางตน 

นอกจากน้ี จะมีการแบงระดับความรายแรงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เล็กนอย, ระดับที่ 2 รายแรง และระดับที่ 3 

รายแรงมาก 

เหตุผลในการระงับโดยทันที มีตัวอยางดังตอไปน้ี 

• การทําราย ตอสู หรือการกระทําที่ใชความรุนแรงอ่ืนๆ การทําลายทรัพยสิน การกล่ันแกลงและคุกคาม การขโมย  

มียาเสพติดที่ผิดกฎหมายในครอบครอง มีการพกพาอาวุธปนหรืออาวุธอ่ืนๆ การกระทําหรือการพยายามกระทําการ 

ลอบวางเพลิงใดๆ และการประพฤติในทางที่ทําใหวิทยาลัยเส่ือมเสียช่ือเสียง 

• การโจรกรรมทางคอมพิวเตอร การโกงขอสอบ การคัดลอกผลงานอยางกวางขวางและ/หรือตอเน่ือง หรือการใช

แบบจําลองคําตอบ การซ้ือ การขาย หรือการขโมยผลงาน 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ‘ขั้นตอนการลงโทษทางวินัยนักเรียน’ ของวิทยาลัย 

7. ปญหาเก่ียวกับสวัสดิการนักเรียน 

7.1 สุขภาพและความปลอดภัย 

ทุกคนในวิทยาลัยรวมถึงศูนยการศึกษานานาชาติของเรา มีความรับผิดชอบตอผูคนรอบขางและตอตัวของเราเอง  

เพื่อใหม่ันใจวาพวกเราทั้งหมดจะยังคงปลอดภัยในสภาพแวดลอมของวิทยาลัย คุณจะไดรับการขอความรวมมือใหอาน ‘คูมือ

เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย’ ของวิทยาลัยหรือศูนยฯ ที่คุณลงทะเบียนดวยและเพื่อใหรูถึงการเตรียมการของพวกเขา 

8. ประเด็นที่สําคัญอ่ืนๆ 

8.1 การมีโอกาสที่เทาเทียมกัน 
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วิทยาลัยมุงเนนที่จะสนับสนุนโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับทุกคน และเพื่อใหแนใจวาจะไมมีผูใดถูกเลือกปฏิบัติเน่ืองจาก

เพศ เช้ือชาติ กลุมชาติพันธุ ความพิการ สัญชาติ สีผิว ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง/ศาสนา อายุ รสนิยมทางเพศ สถานภาพ 

การสมรม หรือความรับผิดชอบตอครอบครัว 

8.2 การปองกันขอมูล 

นอกจากเรื่องบุคคลแลว วิทยาลัยถือวาขอมูลน้ันเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด ดวยเหตุน้ีวิทยาลัยจึงตระหนักถึงความสําคัญ 

ของการปองกันขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เก่ียวของกับเจาหนาที่ นักเรียนและบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนผูใดก็ตามที่มีการจัดเก็บ

ขอมูล โดยขอมูลทั้งหมด ไมวาจะถูกจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกสหรือแบบปกติ จะถูกเก็บไวอยางปลอดภัยและไมมีการเปดเผย 

อยางผิดกฎหมาย 

8.3 กลยุทธสําหรับความพิการ 

วิทยาลัยมีความกระตือรือรนที่จะพิจารณาความสามารถของผูเรียนทุกคน โดยไมคํานึงถึงความสามารถของพวกเขา 

ในเรื่องของสุขภาพทางรางกายและจิตใจ สําหรับผูเรียนที่พิการซ่ึงไมสามารถปฏิบัติตามหลักสูตรได เน่ืองจากความพิการ 

ของพวกเขาน้ัน วิทยาลัยจะดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนในการพิจารณาใบสมัครในการเขาเรียนของพวกเขา 

โปรดดูที่ ‘กลยุทธสําหรับความพิการ’ ของวิทยาลัยสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

8.4 คําปฏิเสธขอเรียกรอง 

สัญญาฉบับน้ีไมไดแทนที่ขอบังคับของ Frisby College ซ่ึงนักเรียนทุกคนจะตองปฏิบัติตาม เปนเพียงเง่ือนไขหน่ึง 

ในการลงทะเบียนที่จะตองปฏิบัติและสงไปยังขั้นตอนอ่ืนๆ ของวิทยาลัย ซ่ึงจะมีการแกไขบางเปนครั้งคราว 

วิทยาลัยไดพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกตองของขอมูลที่มีอยูภายในสัญญาฉบับน้ี แตอาจมีการเปล่ียนแปลง 

โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา วิทยาลัยจะใชความพยายามอยางสมเหตุสมผลในการสงมอบหลักสูตรตามคําอธิบายที่กําหนดไวใน

สัญญาฉบับน้ี อยางไรก็ตาม วิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเน้ือหาหรือวิธีการสงมอบหลักสูตร การหยุดดําเนินการและ/

หรือรวมหลักสูตร หากการกระทําดังกลาวไดรับการพิจารณาอยางสมเหตุสมผลจากวิทยาลัยแลววาเปนส่ิงที่จําเปน หากวิทยาลัย 

จะหยุดดําเนินการหลักสูตรใดๆ จะใชความพยายามอยางสมเหตุสมผลในการมอบหลักสูตรทางเลือกอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม

ทดแทน 
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