
 
 
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตร ี พ.ศ. 2555 

…………………………………… 
 

  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย  และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามมาตรา 16 (2) (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในคราวประชุม ครั้งที ่1/2555  
เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2555  จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษา 
ข้ันปริญญาตร ี พ.ศ. 2555  ไวดังน้ี 
 

หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 

ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตร ีพ.ศ. 2555” 
ขอ 2. ขอบังคับน้ีใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
ขอ 3. ในขอบังคับน้ี 
          “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
          “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง      สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
          “สภาวิชาการ”   หมายถึง      สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
          “อธิการบดี”   หมายถึง      อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
          “สํานักวิชา”   หมายถึง      สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
          “คณบดี”   หมายถึง      คณบดีสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
          “คณะกรรมการประจําสํานักวิชา” หมายถึง      คณะกรรมการประจําสํานักวิชาของสํานักวิชา 

      ที่นักศึกษาสังกัด 
ขอ 4. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจวางระเบียบ ออกประกาศและขอกําหนด
เกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับน้ี  รวมทั้งใหมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี  
คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 
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หมวดท่ี 2 
ระบบการศึกษา 

 

ขอ 5. ระบบการศึกษา 
        5.1 เปนระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา    
และหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 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
ดังน้ี 
           5.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง  
ตอภาคการศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา 
           5.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 2 เทาของรายวิชาภาคทฤษฎี 
ตอภาคการศึกษา (ไมนอยกวา 90 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา) ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา 
           5.3.3 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 3 เทาของรายวิชาภาคทฤษฎี 
ตอภาคการศึกษา (ไมนอยกวา 135 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา) ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา 
            5.3.4 รายวิชาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมน้ัน  ๆไมนอยกวา 3 เทาของรายวิชาภาคทฤษฎีตอภาคการศึกษา (ไมนอยกวา 135 ช่ัวโมง 
ตอภาคการศึกษา) ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 1 หนวยวิชา 

      5.3.5 สหกิจศึกษา ที่ใชเวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาปฏิบัติงานของสถาน 
ประกอบการตลอดภาคการศึกษา โดยอาจรวมการเตรียมสหกิจศึกษา ใหมีปริมาณการศึกษาเทากับ 3 หนวยวิชา 
            ทั้งน้ี กําหนดใหรายวิชาภาคทฤษฎีมีจํานวนหนวยวิชานอยที่สุด คือ 0.5 หนวยวิชา และใหมปีริมาณ
เพิ่มข้ึนเปนจํานวนเทาของ 0.5 สวนรายวิชาภาคปฏิบัติอาจมีจํานวนหนวยวิชานอยที่สุด คือ 0.25 หนวยวิชา 
และใหมปีริมาณเพิ่มข้ึนเปนจํานวนเทาของ 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 ในภาคการศึกษาน้ัน 

    5.5 หนวยวิชาสะสม (Total registered course units : CAX) หมายถึง จํานวนหนวยวิชารวมทั้งหมด
ของทุกรายวิชาทุกครั้งที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน 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
ของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน A B+ B C+ C D+ D หรือระดับคะแนน
ตัวอักษร S CS CE CT หรือ CP 
 

หมวดท่ี 3 
การเขาศึกษา 

 
ขอ 6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 6.1 เปนผูที่สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ          
รับรอง หรือ  
 6.2 เปนผูที่สําเร็จอนุปริญญา หรือปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึง หรอืเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 6.3 เปนผูที่สภาวิชาการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได 
ขอ 7. การรับเขาศึกษา  

มหาวิทยาลัยจะรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 6 เขาศึกษาโดยวิธีการที่สภาวิชาการกําหนดและประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป 
 

หมวดท่ี  4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ 8. การลงทะเบียนเรียน 
8.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนภายใน 1 สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา และการ

ลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
8.1.1  นักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก หากไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายใน 

เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษาและจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน      
                8.1.2  สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูและไมลงทะเบียนเรียนตามกําหนด ตองย่ืนคํารองลาพัก
การศึกษาตอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา และตองชําระคารักษาสภาพการ
เปนนักศึกษา มิฉะน้ันจะพนจากสภาพการเปนนักศึกษา 

8.2 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรตามโครงสรางของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
และจํานวนหนวยวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได มีดังน้ี 
          8.2.1 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ ไมนอยกวา 2 หนวยวิชา  
และไมเกิน 6 หนวยวิชา 
       8.2.2 ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุอันควรตองลงทะเบียนตํ่ากวา 2 หนวยวิชา ใหคณบดี เปน 
ผูพิจารณาอนุมัติ ยกเวนกรณีที่นักศึกษาจะจบหลักสูตรและรายวิชาที่เหลือตามหลักสูตรมีจํานวน หนวยวิชา 
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ตํ่ากวา 2 หนวยวิชา  
8.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร และนักศึกษาไมขอรับผลการประเมิน

เปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน ใหกระทําไดภายในกําหนดเวลาของการเพิ่มรายวิชาตามขอ 9.1  
โดยการย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษา ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับการ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน ทั้งน้ีจํานวนหนวยวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดใหเปนไปตามขอ 8.2 

8.4 การลงทะเบียนเปนผูรวมเรียนใหปฏิบัติตามขอ 8.2 
8.5 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียน และรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  
8.6 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เชน ตองผานรายวิชาบาง

รายวิชากอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันๆ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขใหถือเปนโมฆะในรายวิชาน้ัน 
 

หมวดท่ี  5 
การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา และการเปลี่ยนกลุมเรียน 

 
ขอ  9.  การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา และการเปลี่ยนกลุมเรียน  
         9.1 การขอเพิ่มรายวิชาและการเปลี่ยนกลุมเรียนจะกระทําไดภายใน 1 สัปดาหนับต้ังแตวันเปด 
ภาคการศึกษา 
 
         9.2 การขอถอนรายวิชาจะกระทําไดใน 2 กรณี  

           9.2.1 ถาถอนรายวิชาภายใน 3 สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา รายวิชาที่ขอถอนน้ันจะไม
ถูกบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา  
     9.2.2 ถาถอนรายวิชาหลังจาก 3 สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคการศึกษา แตไมเกิน 9 สัปดาหแรก 
ของภาคการศึกษา รายวิชาที่ถูกถอนน้ันจะถูกบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา โดยใหระดับคะแนนตัวอักษร W 

9.3 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชาน้ัน จํานวนหนวยวิชาที่ลงทะเบียนเรียนที่เหลือจะตองเปนไป
ตามที่ระบุไวในขอ 8.2  

 

หมวดท่ี 6 
เวลาเรียน 

 

ขอ 10. เวลาเรียน 
           นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ันจึงจะมีสิทธิ 
เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวาน้ี อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาต 
ใหเขาสอบในรายวิชาน้ันได 
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หมวดท่ี  7 
การประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ 11. การประเมินผลการศึกษา 
 11.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา จะใชผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร
ตามลําดับข้ัน ซึ่งมีความหมายและระดับคะแนนของแตละลําดับข้ันดังตอไปน้ี 
ระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน    ความหมาย                                ระดับคะแนน  
    A  ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent)             4.00 
    B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)   3.50 
    B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    3.00 
    C+  ผลการประเมินข้ันเกือบดี (Fairly Good)   2.50 
    C  ผลการประเมินข้ันพอใช (Fair)    2.00 
    D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    1.50 
    D  ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)   1.00 
    F  ผลการประเมินข้ันตก (Fail)    0 
 

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ันได ใหใชระดับคะแนน
ตัวอักษรตอไปน้ี 
ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย 
          I  กระบวนการวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
          IP  การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)   
          IT  การเรียนการสอนตอเน่ืองตลอดปการศึกษา (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  ตอไปน้ี     
ระดับคะแนนตัวอักษร        ความหมาย 
      CS                ผานการประเมินจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized tests) 
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CE                ผานการประเมินจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Credits from exams) 
       CT                ผานการประเมินจากการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใช 
                               สถาบันอุดมศึกษา (Credits from training) 
      CP                 ผานการประเมินจากการเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from portfolios)  
11.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ันและระดับคะแนนตัวอักษร 
        11.2.1 การให A B+ B C+ C D+ D หรือ F จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี 

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนลําดับข้ันตามที่หลักสูตร 
กําหนด  

(2) ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเน่ืองตลอดปการศึกษา (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 จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี 

                   (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 จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี 
                   (1)  นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางสอบเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบได และไดรับอนุมัติ 
จากคณบดี  
                    (2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดี 

(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณและอาจารยผูสอนโดยความ 
เห็นชอบของคณบดีเห็นวาสมควรใหรอผลการศึกษา  

   11.2.4  การให  IP  และ  IT  จะกระทําไดเฉพาะบางรายวิชาที่สํานักวิชากําหนดเทาน้ันและให
ตอเน่ืองไดไมเกิน 3 ภาคการศึกษานับต้ังแตภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 

 
      11.2.5 การให S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนที่พอใจในรายวิชาตอไปน้ี 

(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววาใหประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรโดยไมเปน 
ลําดับข้ัน 
  (2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 8.3 

(3) รายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเน่ืองตลอดปการศึกษา (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  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 
                     (1) ในรายวิชาที่กําหนดไวในขอ  11.2.5 แตผลการประเมินในรายวิชาน้ันๆ  ยังไมเปน 
ที่พอใจ  

(2) ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเน่ืองตลอดปการศึกษา (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  ถาหากไมเปนไปตามน้ันจะไมบันทึกรายวิชาน้ัน
ลงในใบแสดงผลการศึกษา 
       11.2.9 การให W จะกระทําไดหลังจาก 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณีตอไปน้ี          
                  (1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 9.2.2 
                  (2) นักศึกษาลาพักการศึกษา   
                  (3) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 
                  (4) คณบดีอนุมัติใหเปลี่ยนจาก  I  ที่ไดรับตามขอ 11.2.3 (1) หรือขอ  11.2.3 (2) เน่ืองจาก
การปวยหรือเหตุสุดวิสัยน้ันยังไมสิ้นสุด 
                  (5) ในรายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 
       11.2.10 การให X จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับรายงานผล 
การประเมินการศึกษาของรายวิชาน้ันๆ 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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คะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ันของแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ หารดวยจํานวนหนวยวิชา  ในภาคการศึกษา
ที่ไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน 
 12.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX : Cumulative Grade Point Average)  
ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคํานวณ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยวิชากับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ันของแตละรายวิชา 
ที่นักศึกษาไดรับ  หารดวยจํานวนหนวยวิชาสะสมที่ไดรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน 

12.2.3 การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที ่3 
          12.2.4 ในกรณีที่นักศึกษาไดระดับคะแนนตัวอักษร I ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
ตัวอักษรตามลําดับข้ัน ใหชลอการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน 
ขอ 13. การลงทะเบียนเรียนซ้ําและการเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน 
         13.1 นักศึกษาที่ไดรับ F U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก
จนกวาจะไดรับ  A B+ B C+ C D+ D หรือ S 
         13.2 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกหรือไมก็ได 
         13.3 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาที่ไดรับ D หรือ D+ อีกก็ได  
          13.4 ในกรณีการลงทะเบียนเรียนซ้ําตามขอ 13.1-13.3  ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน 
ที่ไดรับครั้งสุดทายสําหรับคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย  
ขอ 14. การจําแนกสภาพนักศึกษา    

       14.1 การจําแนกสภาพนักศึกษากระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยเริ่มจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่สองนับแตแรกเขาศึกษา  
 14.2  สภาพนักศึกษาม ี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
สะสมตํ่ากวา 1.30  

     14.2.2.2  นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสภาพเปนครั้งตอไปใหใชเกณฑ ดังน้ี 
                 (1) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมไมเกิน 14 หนวยวิชา และสอบไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.55 
                 (2) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมต้ังแต 14.25-28 หนวยวิชา และสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.65 
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                 (3) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมต้ังแต 28.25-42 หนวยวิชา และสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.75 

                            (4) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมต้ังแต 42.25-56 หนวยวิชา และสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.85 
                     (5) นักศึกษาที่มีจํานวนหนวยวิชาสะสมต้ังแต 56.25 หนวยวิชา ข้ึนไปและสอบได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.95 
ขอ 15. ฐานะช้ันปของนักศึกษา 
        เกณฑกําหนดฐานะช้ันปของนักศึกษา ใหคิดจากจํานวนหนวยวิชาสอบได ดังน้ี 
         ผูที่มีจํานวนหนวยวิชาสอบไดไมเกิน 14    หนวยวิชา   มีฐานะช้ันปที ่ 1 
         ผูที่มีจํานวนหนวยวิชาสอบได 14.25-28 หนวยวิชา   มีฐานะช้ันปที ่ 2 
         ผูที่มจีํานวนหนวยวิชาสอบได 28.25-42 หนวยวิชา   มีฐานะช้ันปที ่ 3 

         ผูที่มีจํานวนหนวยวิชาสอบได 42.25 หนวยวิชาข้ึนไป ใหมีฐานะช้ันปที ่ 4 ยกเวนนักศึกษา 
หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป ถามีหนวยวิชาสอบได 42.25–56 หนวยวิชา ใหมีฐานะช้ันปที่ 4 ถาม ี
หนวยวิชาสอบได 56.25-70 หนวยวิชา ใหมีฐานะช้ันปที่ 5 และถามีหนวยวิชาสอบไดมากกวา 70  
ข้ึนไป ใหมีฐานะช้ันปที่ 6  

  
หมวดท่ี 8 

การโอนนักศึกษา และการยายหลักสูตร 
 
ขอ 16. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
         16.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบนัอื่น โดยใหสํานักวิชาที่จะรับเขาศึกษาเปน                    
ผูพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา  
         16.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน 
                16.2.1 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม 
                16.2.2 ไดลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.25 
         16.3  ผูขอโอนตองย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา 
         16.4  นักศึกษาตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา  

     16.5  ระยะเวลาที่ตองศึกษา นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอนมีสิทธิเรียนเต็มตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทั้งน้ีใหนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมแลวดวย  
ขอ 17. การยายหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย  
          17.1 คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ะไดรับการพิจารณาใหยายหลักสูตร 



 ๑๐  

               17.1.1 เคยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเดิมมาแลว ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา 
         17.1.2 มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ขอยายเขา 
 17.2 ผูขอยายหลักสูตรตองย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษาภายในสัปดาหที่ 9 ของภาคการศึกษา 
และตองย่ืนคํารองขอยายหลักสูตรกอนภาคการศึกษาที่ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

17.3 การอนุมัติการยายหลักสูตร ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา และผลการยายหลักสูตรจะสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติ 
จากมหาวิทยาลัยแลว 
  17.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรจะตองศึกษาใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและภายใน
ระยะเวลาที่เหลืออยูตามหลักสตูรที่ขอยายเขา และจะย่ืนคํารองขอยายหลักสูตรอื่นอีกไมได 

 
 

หมวดท่ี 9 
การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา 

 
ขอ 18. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑการเทียบรายวิชาเรียน  ดังตอไปน้ี 

       (1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ที่กระทรวงศึกษาธิการ
หรือ หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง  
 (2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาที่ขอเทียบและมีจํานวนหนวยวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

       (3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ที่สอบไลไดไมตํ่ากวาระดับคะแนนตัวอักษร 
C หรือระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา 
ขอ 19. การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาของการศึกษาในระบบ 

19.1 การเทียบรายวิชาเรียนและการโอนหนวยวิชาสําหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มาแลว 
              19.1.1  การเทียบรายวิชาและขอโอนหนวยวิชาใหอยูในดุลยพินิจของสํานักวิชาที่รับเขาศึกษา  
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 18  
              19.1.2  สามารถเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยวิชารวม
ของหลักสูตรที่รบัโอน                  
      19.1.3  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมใหนํารายวิชาที่เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา
ไดมาคิด ยกเวนนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยใหนํารายวิชาทีเ่ทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาไดมา
คิดดวย  



 ๑๑  

          19.1.4  ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาภายใน 1 สัปดาหนับต้ังแตวัน
เปดภาคการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา และมีสิทธิย่ืนคํารองขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวย
วิชาของรายวิชาในหลักสูตรน้ันไดเพียงครั้งเดียว 

   19.2 การโอนหนวยวิชาสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย 
   19.2.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรจะตองย่ืนคํารองขอโอนหนวยวิชาภายใน 

 3 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตร 
    19.2.2 การโอนหนวยวิชาใหโอนไดเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของสํานักวิชาที่ขอยายเขา 
สวนรายวิชาอื่น ๆ จะไมนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตจะแสดงผลไวในใบแสดงผลการศึกษา                 

   19.3 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาสําหรับนักศึกษาที่ขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง       
              19.3.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเขาศึกษาปริญญาที่สอง ใหย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษา
อยางนอย 2 เดือน กอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเขาศึกษา ซึ่งตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาขอเขาศึกษา 
              19.3.2 ใหสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปน 
ผูพิจารณาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาที่เคยสอบไดมาแลวและกําหนดรายวิชาที่นักศึกษาตองศึกษา
เพิ่มเติม ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมีอํานาจพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 

          19.3.3 ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาที่ขอศึกษา
ปริญญาที่สอง ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผูขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ก็อาจกําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหลาน้ันได 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 ใหผูขอย่ืน
คํารองขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา นําผลงานเกี่ยวกับวิชาที่ขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชา 
ย่ืนตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพื่อพิจารณาเปนรายๆ  หรือใหคณะกรรมการเทียบโอนกลั่นกรอง       
โดยกําหนดใหมีการสอบขอเขียนหรือสัมภาษณ  และเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา    
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

      20.2 เกณฑผานการประเมินตองเทียบรายวิชาเรียนไดไมตํ่ากวาระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับ   ข้ัน 
C หรือระดับคะแนน  2.00  หรือเทียบเทา 

      20.3 การเทียบโอนหนวยวิชาผลการเรียนรู จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 



 ๑๒  

      20.4 ใหนับจํานวนหนวยวิชาของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาได 
แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน และไมมีการนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

      20.5 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยวิชารวม
ของหลักสูตรที่รับโอน และจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษา 

 

หมวดท่ี 10 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ 21. นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปน้ี     
  21.1 เสียชีวิต   
  21.2 ลาออก (อาจขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายในภาคการศึกษาเรียนที่พนสภาพ โดยย่ืน 
คํารองตออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ) 
  21.3 เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับปริญญาตามขอ 22 
  21.4 เมื่อขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตามขอ 6 
  21.5 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือไมรักษา
สภาพการเปนนักศึกษา (อาจขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายในภาคการศึกษาเรียนที่พนสภาพ โดยย่ืน 
คํารองตออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ) 
          21.6 เมื่อไดรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.00 ในภาคการศึกษาแรกหรือภาคการศึกษาที่สอง 
นับต้ังแตเริ่มเขาศึกษา 
          21.7 เมื่อเปนนักศึกษาสภาพรอพินิจและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 1.00  
 21.8 เมื่อเปนนักศึกษาสภาพรอพินิจครบสามครั้งตอเน่ืองกันแลวยังไมพนสภาพรอพินิจ 
  21.9 เมื่อระยะเวลาการศึกษาครบ 24 ภาคการศึกษาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร 4 ป  30 ภาค
การศึกษาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร 5 ป  และ 36 ภาคการศึกษาหรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร 6 ป  
แลวยังมีจํานวนหนวยวิชาสอบไดไมครบตรงตามหลักสูตร หรือไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  2.00 
          21.10 เมื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา เน่ืองจากกระทําผิดตามระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  11 
การใหปริญญา และปริญญาเกียรตินิยม 

 

ขอ 22. การใหปริญญา 
          22.1  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพิจารณาเสนอ
ช่ือนักศึกษาที่สอบไดจํานวนรายวิชาและหนวยวิชาครบตรงตามโครงสรางหลักสูตร  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมตํ่ากวา 2.00 สมควรไดรับปริญญาตอสภาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ    
ขอ 23.  การใหปริญญาเกียรตินิยม 
   23.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงตองมคุีณสมบัติ ดังน้ี 



 ๑๓  

          23.1.1 สอบไดจํานวนหนวยวิชาครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาปกติของหลักสูตรน้ัน  ๆ  
ทั้งน้ีไมนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  หรือภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา   
ณ  ตางประเทศดวยทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ หรือทุนสถาบันอื่นใดที่เปนประโยชนโดยตรง 
ตอการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
    23.1.2 ไมมีรายวิชาใดไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U  
    23.1.3 ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อปรับระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน  
    23.1.4 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
    23.1.5 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.50 ข้ึนไป 

   23.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติตามขอ 23.1.1 - 23.1.4 และ
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.25 ข้ึนไป 

   23.3 นักศึกษาทีม่ีคุณสมบัติตามขอ 23.1.1 – 23.1.4 และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.25 
ข้ึนไป ที่มีการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาจากสถาบันอื่นจะไมมีสิทธิไดรับเกียรตินิยม เวนแต 
นักศึกษาที่มีการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยวิชาในรายวิชาของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ไดทําขอตกลงรวม ใหรับปริญญาเกียรตินิยมไดไมเกินปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
           23.4 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผูพิจารณา
เสนอช่ือนักศึกษาผูที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่        มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 
 
           (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 


