ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
……………………………………
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามมาตรา 16 (2) (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ไวดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ขอ 3. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
“สภาวิชาการ”
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
“สํานักวิชา”
หมายถึง สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด
“คณะกรรมการประจําสํานักวิชา” หมายถึง คณะกรรมการประจําสํานักวิชาของสํานักวิชา
ที่นักศึกษาสังกัด
ขอ 4. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจวางระเบียบ ออกประกาศและขอกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ รวมทั้งใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
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หมวดที่ 2
ระบบการศึกษา
ขอ 5. ระบบการศึกษา
5.1 เปนระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา
และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
5.2 เปนระบบการศึกษาที่จะตองจัดใหมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามกระบวนการ
สหกิจศึกษาหรือเทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนด อยางนอย 1 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
5.3 หนวยวิชา (course units) หมายถึง หนวยที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดใหแก
นักศึกษา 1 หนวยวิชาเทียบเทา 3 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System)
หรือ 5 ECTS (European Credit Transfer System) โดยการกําหนดหนวยวิชาแตละรายวิชามีหลักเกณฑ
ดังนี้
5.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา
5.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 2 เทาของรายวิชาภาคทฤษฎี
ตอภาคการศึกษา (ไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา) ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา
5.3.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 3 เทาของรายวิชาภาคทฤษฎี
ตอภาคการศึกษา (ไมนอยกวา 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา) ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา
5.3.4 รายวิชาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 3 เทาของรายวิชาภาคทฤษฎีตอภาคการศึกษา (ไมนอยกวา 135 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา) ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา
5.3.5 สหกิจศึกษา ที่ใชเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการตลอดภาคการศึกษา โดยอาจรวมการเตรียมสหกิจศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 3 หนวยวิชา
ทั้งนี้ กําหนดใหรายวิชาภาคทฤษฎีมีจํานวนหนวยวิชานอยที่สุด คือ 0.5 หนวยวิชา และใหมปี ริมาณ
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทาของ 0.5 สวนรายวิชาภาคปฏิบัติอาจมีจํานวนหนวยวิชานอยที่สุด คือ 0.25 หนวยวิชา
และใหมปี ริมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทาของ 0.25
5.4 หนวยวิชาในภาคการศึกษา (Registered course units in a trimester : CA) หมายถึง จํานวน
หนวยวิชารวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น A B+ B C+ C D+ D
หรือ F หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ในภาคการศึกษานั้น
5.5 หนวยวิชาสะสม (Total registered course units : CAX) หมายถึง จํานวนหนวยวิชารวมทั้งหมด
ของทุกรายวิชาทุกครั้งที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น A B+ B C+ C D+D หรือ F หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยวิชา
สะสมจากจํานวนหนวยวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว
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5.6 หนวยวิชาสอบได (Total course units earned : CSX ) หมายถึง จํานวนหนวยวิชารวมทั้งหมด
ของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น A B+ B C+ C D+ D หรือระดับคะแนน
ตัวอักษร S CS CE CT หรือ CP
หมวดที่ 3
การเขาศึกษา
ขอ 6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
6.1 เปนผูที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
6.2 เปนผูที่สําเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
6.3 เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
ขอ 7. การรับเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยจะรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 6 เขาศึกษาโดยวิธีการที่สภาวิชาการกําหนดและประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป
หมวดที่ 4
การลงทะเบียนเรียน
ขอ 8. การลงทะเบียนเรียน
8.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนภายใน 1 สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา และการ
ลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8.1.1 นักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก หากไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
8.1.2 สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูและไมลงทะเบียนเรียนตามกําหนด ตองยื่นคํารองลาพัก
การศึกษาตอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา และตองชําระคารักษาสภาพการ
เปนนักศึกษา มิฉะนั้นจะพนจากสภาพการเปนนักศึกษา
8.2 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรตามโครงสรางของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
และจํานวนหนวยวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้
8.2.1 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวา 2 หนวยวิชา
และไมเกิน 6 หนวยวิชา
8.2.2 ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุอันควรตองลงทะเบียนต่ํากวา 2 หนวยวิชา ใหคณบดี เปน
ผูพิจารณาอนุมัติ ยกเวนกรณีที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรและรายวิชาที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวน หนวยวิชา
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ต่ํากวา 2 หนวยวิชา
8.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร และนักศึกษาไมขอรับผลการประเมิน
เปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น ใหกระทําไดภายในกําหนดเวลาของการเพิ่มรายวิชาตามขอ 9.1
โดยการยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษา ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับการ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน ทั้งนี้จํานวนหนวยวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดใหเปนไปตามขอ 8.2
8.4 การลงทะเบียนเปนผูรวมเรียนใหปฏิบัติตามขอ 8.2
8.5 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียน และรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
8.6 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เชน ตองผานรายวิชาบาง
รายวิชากอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขใหถือเปนโมฆะในรายวิชานั้น
หมวดที่ 5
การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา และการเปลี่ยนกลุมเรียน
ขอ 9. การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา และการเปลี่ยนกลุมเรียน
9.1 การขอเพิ่มรายวิชาและการเปลี่ยนกลุมเรียนจะกระทําไดภายใน 1 สัปดาหนับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษา
9.2 การขอถอนรายวิชาจะกระทําไดใน 2 กรณี
9.2.1 ถาถอนรายวิชาภายใน 3 สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม
ถูกบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา
9.2.2 ถาถอนรายวิชาหลังจาก 3 สัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา แตไมเกิน 9 สัปดาหแรก
ของภาคการศึกษา รายวิชาที่ถูกถอนนั้นจะถูกบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา โดยใหระดับคะแนนตัวอักษร W
9.3 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชานั้น จํานวนหนวยวิชาที่ลงทะเบียนเรียนที่เหลือจะตองเปนไป
ตามที่ระบุไวในขอ 8.2
หมวดที่ 6
เวลาเรียน
ขอ 10. เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ
เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวานี้ อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาต
ใหเขาสอบในรายวิชานั้นได
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หมวดที่ 7
การประเมินผลการศึกษา
ขอ 11. การประเมินผลการศึกษา
11.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา จะใชผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร
ตามลําดับขั้น ซึ่งมีความหมายและระดับคะแนนของแตละลําดับขั้นดังตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น ความหมาย
ระดับคะแนน
A
ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
+
B
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
3.50
B
ผลการประเมินขั้นดี (Good)
3.00
C+
ผลการประเมินขั้นเกือบดี (Fairly Good)
2.50
C
ผลการประเมินขั้นพอใช (Fair)
2.00
+
D
ผลการประเมินขั้นออน (Poor)
1.50
D
ผลการประเมินขั้นออนมาก (Very Poor)
1.00
F
ผลการประเมินขั้นตก (Fail)
0
ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นได ใหใชระดับคะแนน
ตัวอักษรตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
I
กระบวนการวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
IP
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)
IT
การเรียนการสอนตอเนื่องตลอดปการศึกษา (In Training)
S
ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory)
ST
ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory
transferred credit)
U
ผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
ผูรวมเรียน (Auditor)
W
การขอถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawal)
X
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
ในกรณีที่โอนหนวยวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหใชระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
CS
ผานการประเมินจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized tests)
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CE
CT

ผานการประเมินจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Credits from exams)
ผานการประเมินจากการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใช
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from training)
CP
ผานการประเมินจากการเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from portfolios)
11.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นและระดับคะแนนตัวอักษร
11.2.1 การให A B+ B C+ C D+ D หรือ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนลําดับขั้นตามที่หลักสูตร
กําหนด
(2) ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเนื่องตลอดปการศึกษา (IT) ใหสงผลการศึกษา
ภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
(3) เปลี่ยนจาก I หรือ X และสงผลการศึกษาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป
(4) เปลี่ยนจาก IP และสงผลการศึกษาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป
หลังจากครบกําหนดการให IP
11.2.2 การให F นอกเหนือจากขอ 11.2.1 แลว จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตาม ขอ 10
(2) เมื่อนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการตัดสินใหได F
(3) เปลี่ยนจาก I หรือ X หลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป
(4) เปลี่ยนจาก IP หลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปหลังจากครบกําหนด
การให IP
11.2.3 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(1) นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางสอบเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบได และไดรับอนุมัติ
จากคณบดี
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี
(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณและอาจารยผูสอนโดยความ
เห็นชอบของคณบดีเห็นวาสมควรใหรอผลการศึกษา
11.2.4 การให IP และ IT จะกระทําไดเฉพาะบางรายวิชาที่สํานักวิชากําหนดเทานั้นและให
ตอเนื่องไดไมเกิน 3 ภาคการศึกษานับตั้งแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
11.2.5 การให S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนที่พอใจในรายวิชาตอไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววาใหประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรโดยไมเปน
ลําดับขั้น
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 8.3
(3) รายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเนื่องตลอดปการศึกษา (IT) ใหสงผลการศึกษา
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ภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
(4) รายวิชาที่เปลี่ยนจาก I หรือ X และสงผลการศึกษาภายใน 1 สัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาถัดไป
(5) รายวิชาที่เปลี่ยนจาก IP และสงผลการศึกษาภายใน 1 สัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาถัดไปหลังจากครบกําหนดการให IP
11.2.6 การให ST จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น
11.2.7 การให U จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ในรายวิชาที่กําหนดไวในขอ 11.2.5 แตผลการประเมินในรายวิชานั้นๆ ยังไมเปน
ที่พอใจ
(2) ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเนื่องตลอดปการศึกษา (IT) ใหสงผลการศึกษา
ภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
(3) เปลี่ยนจาก I หรือ X หลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป
(4) เปลี่ยนจาก IP หลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปหลังจากครบกําหนด
การให IP
11.2.8 การให AU จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน
โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ถาหากไมเปนไปตามนั้นจะไมบันทึกรายวิชานั้น
ลงในใบแสดงผลการศึกษา
11.2.9 การให W จะกระทําไดหลังจาก 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณีตอไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 9.2.2
(2) นักศึกษาลาพักการศึกษา
(3) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(4) คณบดีอนุมัติใหเปลี่ยนจาก I ที่ไดรับตามขอ 11.2.3 (1) หรือขอ 11.2.3 (2) เนื่องจาก
การปวยหรือเหตุสุดวิสัยนัน้ ยังไมสิ้นสุด
(5) ในรายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
11.2.10 การให X จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับรายงานผล
การประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกําหนด
11.2.11 การให CS CE CT และ CP จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับการเทียบโอนหนวยวิชา
ของการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ขอ 12. การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
12.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา
12.2 การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
12.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา (GPA : Grade Point Average) ใหคํานวณจากผล
การศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยวิชากับระดับ
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คะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นของแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ หารดวยจํานวนหนวยวิชา ในภาคการศึกษา
ที่ไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น
12.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX : Cumulative Grade Point Average)
ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคํานวณ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยวิชากับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นของแตละรายวิชา
ที่นักศึกษาไดรับ หารดวยจํานวนหนวยวิชาสะสมที่ไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น
12.2.3 การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
12.2.4 ในกรณีที่นักศึกษาไดระดับคะแนนตัวอักษร I ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
ตัวอักษรตามลําดับขั้น ใหชลอการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน
ขอ 13. การลงทะเบียนเรียนซ้ําและการเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
13.1 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
จนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S
13.2 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือไมก็ได
13.3 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดรับ D หรือ D+ อีกก็ได
13.4 ในกรณีการลงทะเบียนเรียนซ้ําตามขอ 13.1-13.3 ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น
ที่ไดรับครั้งสุดทายสําหรับคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
ขอ 14. การจําแนกสภาพนักศึกษา
14.1 การจําแนกสภาพนักศึกษากระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยเริ่มจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่สองนับแตแรกเขาศึกษา
14.2 สภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติและสภาพรอพินิจ
14.2.1 นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก
14.2.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาที่สอง หรือ
14.2.1.2 นักศึกษาที่ไมใชนักศึกษาสภาพรอพินิจ หรือ ไมใชนักศึกษาที่ไดรับพิจารณา
ใหพนสภาพนักศึกษา
14.2.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ไดแก
14.2.2.1 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสภาพเปนครั้งแรกและสอบไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 1.30
14.2.2.2 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสภาพเปนครั้งตอไปใหใชเกณฑ ดังนี้
(1) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมไมเกิน 14 หนวยวิชา และสอบไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.55
(2) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมตั้งแต 14.25-28 หนวยวิชา และสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.65
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(3) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมตั้งแต 28.25-42 หนวยวิชา และสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75
(4) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมตั้งแต 42.25-56 หนวยวิชา และสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.85
(5) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมตั้งแต 56.25 หนวยวิชา ขึ้นไปและสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.95
ขอ 15. ฐานะชั้นปของนักศึกษา
เกณฑกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหคิดจากจํานวนหนวยวิชาสอบได ดังนี้
ผูที่มีจํานวนหนวยวิชาสอบไดไมเกิน 14
หนวยวิชา มีฐานะชั้นปที่ 1
ผูที่มีจํานวนหนวยวิชาสอบได
14.25-28
หนวยวิชา มีฐานะชั้นปที่ 2
ผูที่มจี ํานวนหนวยวิชาสอบได
28.25-42
หนวยวิชา มีฐานะชั้นปที่ 3
ผูที่มีจํานวนหนวยวิชาสอบได 42.25 หนวยวิชาขึ้นไป ใหมีฐานะชั้นปที่ 4 ยกเวนนักศึกษา
หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป ถามีหนวยวิชาสอบได 42.25–56 หนวยวิชา ใหมีฐานะชั้นปที่ 4 ถามี
หนวยวิชาสอบได 56.25-70 หนวยวิชา ใหมีฐานะชั้นปที่ 5 และถามีหนวยวิชาสอบไดมากกวา 70
ขึ้นไป ใหมีฐานะชั้นปที่ 6
หมวดที่ 8
การโอนนักศึกษา และการยายหลักสูตร
ขอ 16. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
16.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น โดยใหสํานักวิชาที่จะรับเขาศึกษาเปน
ผูพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
16.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน
16.2.1 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม
16.2.2 ไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25
16.3 ผูขอโอนตองยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา
16.4 นักศึกษาตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
16.5 ระยะเวลาที่ตองศึกษา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมีสิทธิเรียนเต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทั้งนี้ใหนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมแลวดวย
ขอ 17. การยายหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย
17.1 คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ ะไดรับการพิจารณาใหยายหลักสูตร

๑๐

17.1.1 เคยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเดิมมาแลว ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
17.1.2 มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ขอยายเขา
17.2 ผูขอยายหลักสูตรตองยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษาภายในสัปดาหที่ 9 ของภาคการศึกษา
และตองยื่นคํารองขอยายหลักสูตรกอนภาคการศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
17.3 การอนุมัติการยายหลักสูตร ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา และผลการยายหลักสูตรจะสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยแลว
17.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรจะตองศึกษาใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและภายใน
ระยะเวลาที่เหลืออยูตามหลักสูตรที่ขอยายเขา และจะยื่นคํารองขอยายหลักสูตรอื่นอีกไมได

หมวดที่ 9
การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา
ขอ 18. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑการเทียบรายวิชาเรียน ดังตอไปนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการ
หรือ หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาที่ขอเทียบและมีจํานวนหนวยวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร
C หรือระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา
ขอ 19. การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาของการศึกษาในระบบ
19.1 การเทียบรายวิชาเรียนและการโอนหนวยวิชาสําหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มาแลว
19.1.1 การเทียบรายวิชาและขอโอนหนวยวิชาใหอยูในดุลยพินิจของสํานักวิชาที่รับเขาศึกษา
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 18
19.1.2 สามารถเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยวิชารวม
ของหลักสูตรที่รบั โอน
19.1.3 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมใหนํารายวิชาที่เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา
ไดมาคิด ยกเวนนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยใหนํารายวิชาทีเ่ ทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาไดมา
คิดดวย

๑๑

19.1.4 ใหนักศึกษายื่นคํารองขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาภายใน 1 สัปดาหนับตั้งแตวัน
เปดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา และมีสิทธิยื่นคํารองขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวย
วิชาของรายวิชาในหลักสูตรนั้นไดเพียงครั้งเดียว
19.2 การโอนหนวยวิชาสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หยายหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย
19.2.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรจะตองยื่นคํารองขอโอนหนวยวิชาภายใน
3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตร
19.2.2 การโอนหนวยวิชาใหโอนไดเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของสํานักวิชาที่ขอยายเขา
สวนรายวิชาอื่น ๆ จะไมนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตจะแสดงผลไวในใบแสดงผลการศึกษา
19.3 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาสําหรับนักศึกษาที่ขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
19.3.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเขาศึกษาปริญญาที่สอง ใหยื่นคํารองตอศูนยบริการการศึกษา
อยางนอย 2 เดือน กอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเขาศึกษา ซึ่งตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาขอเขาศึกษา
19.3.2 ใหสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปน
ผูพิจารณาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาที่เคยสอบไดมาแลวและกําหนดรายวิชาที่นักศึกษาตองศึกษา
เพิ่มเติม ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมีอํานาจพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
19.3.3 ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาที่ขอศึกษา
ปริญญาที่สอง ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผูขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก็อาจกําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหลานั้นได โดยไมนับเปนหนวยวิชาสะสม
19.3.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยวิชา
รวมของหลักสูตรที่รับโอน
19.3.5 รายวิชาที่เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาได ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 18
19.3.6 รายวิชาที่ไดรับการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนน
ตัวอักษรเดิม โดยไมนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 20. การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาของการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
เขาสูการศึกษาในระบบ
20.1 ประเภทของผลงานและวิธีการประเมินใหเปนไปตามที่หลักสูตรหรือสํานักวิชากําหนด ใหผูขอยื่น
คํารองขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา นําผลงานเกี่ยวกับวิชาที่ขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา
ยื่นตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพื่อพิจารณาเปนรายๆ หรือใหคณะกรรมการเทียบโอนกลั่นกรอง
โดยกําหนดใหมีการสอบขอเขียนหรือสัมภาษณ และเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
20.2 เกณฑผานการประเมินตองเทียบรายวิชาเรียนไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับ ขั้น
C หรือระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา
20.3 การเทียบโอนหนวยวิชาผลการเรียนรู จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

๑๒

20.4 ใหนับจํานวนหนวยวิชาของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาได
แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น และไมมีการนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
20.5 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยวิชารวม
ของหลักสูตรที่รับโอน และจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษา
หมวดที่ 10
การพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 21. นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
21.1 เสียชีวิต
21.2 ลาออก (อาจขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายในภาคการศึกษาเรียนที่พนสภาพ โดยยื่น
คํารองตออธิการบดีเพื่อขออนุมัต)ิ
21.3 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับปริญญาตามขอ 22
21.4 เมื่อขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเ์ ขาศึกษาตามขอ 6
21.5 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือไมรักษา
สภาพการเปนนักศึกษา (อาจขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายในภาคการศึกษาเรียนที่พนสภาพ โดยยื่น
คํารองตออธิการบดีเพื่อขออนุมัต)ิ
21.6 เมื่อไดรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.00 ในภาคการศึกษาแรกหรือภาคการศึกษาที่สอง
นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
21.7 เมื่อเปนนักศึกษาสภาพรอพินิจและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 1.00
21.8 เมื่อเปนนักศึกษาสภาพรอพินิจครบสามครั้งตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ
21.9 เมื่อระยะเวลาการศึกษาครบ 24 ภาคการศึกษาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร 4 ป 30 ภาค
การศึกษาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร 5 ป และ 36 ภาคการศึกษาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร 6 ป
แลวยังมีจํานวนหนวยวิชาสอบไดไมครบตรงตามหลักสูตร หรือไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00
21.10 เมื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากกระทําผิดตามระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 11
การใหปริญญา และปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 22. การใหปริญญา
22.1 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอ
ชื่อนักศึกษาที่สอบไดจํานวนรายวิชาและหนวยวิชาครบตรงตามโครงสรางหลักสูตร ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.00 สมควรไดรับปริญญาตอสภาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ 23. การใหปริญญาเกียรตินิยม
23.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๓

23.1.1 สอบไดจํานวนหนวยวิชาครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาปกติของหลักสูตรนั้นๆ
ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา
ณ ตางประเทศดวยทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ หรือทุนสถาบันอื่นใดที่เปนประโยชนโดยตรง
ตอการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
23.1.2 ไมมีรายวิชาใดไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
23.1.3 ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อปรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น
23.1.4 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
23.1.5 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
23.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติตามขอ 23.1.1 - 23.1.4 และ
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
23.3 นักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติตามขอ 23.1.1 – 23.1.4 และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25
ขึ้นไป ที่มีการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาจากสถาบันอื่นจะไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม เวนแต
นักศึกษาที่มีการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาในรายวิชาของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ไดทําขอตกลงรวม ใหรับปริญญาเกียรตินิยมไดไมเกินปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
23.4 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผูพิจารณา
เสนอชื่อนักศึกษาผูที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

